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I 

 

POVZETEK 

 

Število nič ima bogato zgodovino. V teoretičnem delu je predstavljen razvoj števil in njihova 

uporaba v starih civilizacijah. Z začetki simbolnega zapisovanja na stene jam in kosti, do 

nekoliko mlajših civilizacij, ki so takšne primitivne zapise opuščale in razvijale bolj optimalne 

številske sisteme. Ti so jim olajšali računanje z vedno večjimi števili in omogočili razvoj 

matematike, kot jo poznamo danes. Pomembno vlogo pri tem je imelo število nič, brez katerega 

mestni zapis števil ne bi bil mogoč. Z različnimi pomeni in pojmi števila nič se danes srečamo 

skoraj na vsakem koraku. 

 

Zaradi težavnosti razumevanja pojmov, povezanih s številom nič, se pojavlja vprašanje, kako te 

razumejo predšolski otroci. Osrednja tema diplomskega dela je bila zato ocena razumevanja 

pojma števila nič predšolskih otrok, starih 5 let, in ocena napredka v razumevanju, ko se jim 

preko dejavnosti in igre predstavi to število.  

 

Primerjava rezultatov preverjanja znanja je pokazala znaten napredek v razumevanju in 

dojemanju pojma števila nič v eksperimentalni skupini otrok v primerjavi z otroki iz kontrolne 

skupine. Rezultati eksperimentalne skupine otrok iz vrtca so bili v nekaterih nalogah popolnoma 

primerljivi s skupino učencev prvega razreda osnovne šole. Povprečen rezultat celotnega 

preverjanja znanja v eksperimentalni skupini je bil 85,5 %, kontrolni skupini 73,0 %, v skupini 

učencev prvega razreda osnovne šole pa 87,7 %. Rezultati so pokazali, da predšolski otroci, stari 

5 let, delno že razumejo pojem števila nič, preko igre in primernih dejavnosti (igra vlog, štetje s 

prsti, pesmice z odštevanjem, igra s števili) pa jim ga lahko še bolje približamo. Naštete 

dejavnosti so tako primerne in učinkovite za spoznavanje otrok s številom nič že pred vstopom v 

osnovno šolo. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

razvoj števil, številski sistemi, stare civilizacije, število nič, dejavnosti v vrtcu 

 

 

 

 

 

 



II 

 

MUCH ADO ABOUT NOTHING  

 

Understanding of the zero number of preschool children and the first graders 

 

ABSTRACT 

  

Number zero has a rich history. In the theoretical part I studied and presented the development of 

numbers and their usage in old civilizations, starting with symbolic writings on cave walls or 

animal bones and how younger civilizations abandoned those practices in favour of developing 

and using more optimal numeral systems. These made calculating with large numbers easier and 

paved the way to the kind of mathematics that we know today. Number zero played an important 

part in that process, because without it we couldn't write decimal numbers. We meet other 

concepts and meanings of zero on a daily basis. 
 

Because of the difficulty of understating various concepts related to number zero, a question 

arises, how do preschool children understand them? The main focus of this thesis was evaluating 

the understanding of the concept of number zero of preschool children, aged 5 and how their 

understanding evolves after they are familiarised with number zero through various activities and 

games. 

 

A comparison of the results between the experiment and control group of preschool children 

shows a noticeable increase in understanding and perception of number zero. The results of the 

experimental kindergarten group were almost the same in some parts of the test when comparing 

them to a group of first grade pupils. The average overall results of the test were: 85.5 % in the 

experimental group, 73.0 % and 87.7 % in the group of first grade pupils. The results show that 

preschool children aged five are already capable of basic understanding of what number zero 

means and that they can be further with number zero through various activities and games (role 

playing, counting on fingers, songs with subtraction, and games with numbers). These activities 

and games are therefore suitable and effective at teaching preschool children about number zero 

even before they enter primary school. 

 

KEYWORDS:  

evolution of numbers, numeral systems, old civilisations, number zero, activities in preschool  
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UVOD 

 

Včasih si ljudje niso mogli predstavljati, zakaj bi potrebovali simbol, ki predstavlja nekaj, 

česar ni. Danes pa si življenja brez te številke nekako ne znamo predstavljati, saj nas spremlja 

praktično povsod. 

 

Zgodba o številih, njihovem nastanku, razsežnosti, zapletenosti in uporabi je zelo zanimiva. 

Do podobe in uporabe, kot jo imajo danes, je bila zelo dolga in zahtevna pot.  

 

Števila so odkrili že zelo zgodaj, najstarejši dokazi o tem so stari več kot 30.000 let. Dobro so 

se vpeljala v svet, ljudje so jih lahko zapisovali in izgovarjali, še vedno pa niso pomislili čisto 

na vse, in to je bilo število nič (Knapp, 1999). Z njim se je odpravilo veliko dvoumnosti pri 

zapisovanju števil, ki jim je manjkal le še »nič«. 

 

Število nič je prišlo v uporabo zelo pozno, z njegovim odkritjem se je odprl čisto nov pogled 

na matematiko. Spremenilo je način mestnega zapisa števil, svojo obliko ter podalo veliko 

možnosti za razvoj novih številskih sistemov. Skozi čas se je število nič spreminjalo v 

izgledu, pomenu in teži, ki jo je imelo na življenje. 

 

Predstavlja nič, praznino, odsotnost količine, številko kot samo, na številski premici pa zaseda 

mesto predhodnika števila 1 in naslednika števila -1. V vsakdanjem življenju jo vidimo na 

tipkovnici, telefonski številki, registrski tablici, prometnih znakih, na uri, pri uporabi denarja, 

ter tudi, kot znak za krvno skupino, javno stranišče, pritličje v veleblagovnici in še kaj. 

 

Piaget je bil mnenja, da so otroci sposobni pojem števila nič popolnoma razumeti šele, ko 

dosežejo formalno operativno stopnjo, tam nekje do 11. leta starosti. Sodobna spoznanja o 

kognitivnem razvoju otrok to izpodbijajo, zato je število nič vključeno v učni načrt že v 

prvem razredu osnovne šole (Janežič, 2012). 

 

O številu nič obstaja dokaj veliko literature. O tej tematiki so največ napisali avtorji Seife, 

Kaplan, Bentley, Guedj in drugi. 
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Na začetku diplomskega dela sem razložila razvoj in uporabo števil starih civilizacij, 

predstavila njihov izgled skozi čas in zakaj je sploh prišlo do potrebe za nastanek števila nič. 

Potem sem se osredotočila na samo število nič, njegovo razsežnost v matematiki in svetu, 

njegov pomen in uporabo. Raziskala sem tudi, kako je število nič vključeno v vrtec in prvi 

razred osnovne šole.  

 

Diplomsko delo sem v nadaljevanju razdelila na praktični in empirični del. V praktičnem delu 

sem predstavila nekaj nalog in iger, s katerimi sem otrokom v eksperimentalni skupini 

predstavila pojem števila nič ter na to temo poiskala tudi literaturo primerno za otroke. 

 

V empiričnem delu raziskave sem predstavila svojo raziskavo, ki sem jo izvedla s preizkusom 

znanja v vrtcu pri otrocih, starih 5 let ter prvem razredu osnovne šole. Z raziskavo sem želela 

ugotoviti, v kolikšni meri so predšolski otroci eno leto pred vstopom v šolo, že sposobni 

razumeti pojem števila nič, kakšen pomen mu pripisujejo ter kakšen je napredek pri 

razumevanju tega števila v 1. razredu osnovne šole. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 ZAČETKI MATEMATIKE 

 

Vprašanje, s čim se je matematika začela, je zapleteno. Predpostavljamo lahko, da so bili prvi 

zametki matematike preproste operacije, kot je štetje predmetov (Berlinghoff in Gouvêa, 

2008). Že naši prazgodovinski predniki so bili sposobni dojemati pojem količine. Instinktivno 

so znali razlikovati med eno ali dvema antilopama. Intelektualni preskok med idejo o dveh 

stvareh in zapisom te ideje s pomočjo simbola ali besede pa se je zgodil veliko kasneje. 

Današnja primitivna plemena v osrčju Amazonskega gozda in na drugih skritih koščkih sveta, 

ki so odrezani od tehnologije, knjig in drugih ljudstev, so najboljši primer za predstavo, 

kakšno je bilo matematično razmišljanje prvotnih ljudi. Zaradi manjših potreb po trgovanju ta 

plemena še vedno uporabljajo le števila, kot so ena, dva in mnogo (Mastin, 2010). 

 

Strokovnjaki so si enotni, da najstarejši predmeti, ki so bili uporabljeni za preproste računske 

operacije, segajo v mlajši paleolitik. Podatek o tem, koliko je star najstarejši izmed teh 

računskih pripomočkov (Lebombo kost), se spreminja v različnih virih, tako da točnega 

podatka ni. Starost predmetov, ki so jih našli v Afriki, bi lahko bila 37.000 let 

(Berlinghoff in Gouvêa, 2008).  

 

Na sliki 1 je prikazana Ishango kost, primer enega izmed bolje ohranjenih pripomočkov za 

štetje, na kateri se lepo vidijo vrezane črtice. Našli so jo leta 1960. Strokovnjaki ocenjujejo, da 

je stara vsaj 11.000 let (Apostolou in Crumbley, 2009). 

 

 

Slika 1: Ishango kost  

(vir: https://africanlegends.files.wordpress.com/2013/08/ishango_bone.jpg) 
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Predvidevamo lahko, da je zgodnji človek s takimi pripomočki spremljal in si beležil 

ponavljajoče se dogodke, kot so lunine faze in letni časi (Mastin, 2010). 

 

Matematika se je kot samostojna veda pojavila okoli leta 5000 pr. n. št., ko se je začela 

razvijati pisava. Pojavila se je potreba po spremljanju, koliko ljudje proizvajajo, kako velika 

so polja, prostornini košar, koliko davkov morajo plačati ter koliko delavcev zahteva 

določeno delo (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

 

Največ podatkov o razvoju matematike je prišlo iz Mezopotamije, današnjega Iraka in Egipta. 

Predvidevajo, da se je matematika podobno razvijala tudi v Indiji in na Kitajskem 

(Berlinghoff in Gouvêa, 2008). Več o razvoju matematike v teh deželah si bomo pogledali v 

poglavju razvoj in uporaba števila nič starih civilizacij.  

 

1.1  SVET ŠTEVIL 

 

Okoli leta 3300 pr. n. št. se je v Sumeriji zaradi potrebe po vodenju države, ljudstva, 

poljedelstva, živinoreje itd. razvila pisava. Nastala je potreba po zapisovanju računov, kar je 

pripeljalo do prvih znamenj za števila. Pisava besed in števil sta se pojavili v istem času, 

vendar je bil njun razvoj drugačen. Pisni jezik se je od davnine do danes močno spremenil. 

Najprej so upodabljali z risanjem podob (piktografijo), potem preko upodabljanja pojmov 

(ideografije), vse do zapisovanja glasov (fonografije). Numerični simboli nimajo svoje 

fonetične osnove, nastali so kot posebni simboli, izključno z namenom prikazovanja števil 

(Guedj, 1998). 

 

V preteklosti so ljudstva uporabljala le toliko števil, kot so jih potrebovala za vsakdanje 

življenje. Lahko so poznali le števila 1, 2, 3 in veliko, potrebe po večjih številih niso imeli. 

Primere tega lahko opazimo še danes pri plemenu Siriona Indijancev v Boliviji in ljudstvu 

Yanoama iz Brazilije. Ti za števila, večja od tri, še vedno uporabljajo le izraz mnogo (Seife,  

2000). Druga ljudstva so začutila potrebo po večjih številih, zato so se pri njih postopno 

oblikovali različni številski sistemi. Ta naloga seveda ni bila lahka, saj so števila nekaj 

posebnega. Imajo namreč posebne lastnosti, med drugim tudi to, da jih je mogoče predstaviti 

na tri samostojne načine: vidno, slišno in pisno (Guedj, 1998). 
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1.1.1 Števila na začetku 
 

Ljudje smo vizualna bitja. Z vidom razlikujemo oblike, barve, simbole in množino. Pod 

slednjo spada tudi ocenjevanje števila reči, pri tem pa je naša zmogljivost omejena, saj lahko s 

prostim očesom pravilno ocenimo le do 5 reči, če le te niso v urejenem vzorcu. Ker pri večjih 

količinah nismo zmožni ugotoviti števila reči, si pomagamo s štetjem (Guedj, 1998). Z 

namenom lajšanja štetja so ljudje že zelo zgodaj začeli uporabljati različne pripomočke in 

štetje upodabljali z znamenji. 

 

Najstarejši primeri uporabe znamenj za upodobitev števil segajo v mlajši paleolitik. Da so si 

ljudje lažje zapomnili dogovore o številih, so jim bile med drugim v pomoč tudi kosti. Zaradi 

njihove lahke dostopnosti so jih uporabljali kot podlago za vrezovanje ali risanje črt, ena reč –

 en vrez. Predstavljajmo si, da je lovec ubil štiri bizone in si to želel zabeležiti. To je storil 

preko slike na steni jame. Da mu ni bilo treba narisati štirih bizonov, je narisal samo enega, 

poleg njega pa narisal štiri črtice, ki so predstavljale število bizonov, ki jih je ubil. Uporabljali 

so medsebojno enolično prirejanje, ki je eno izmed najstarejših znanj na svetu (Guedj, 1998). 

 

Zanimivo je, da so že v prazgodovinskem času zareze pogosto delali v skupinah po pet. To bi 

najlažje razložili s tem, da imamo na eni roki pet prstov. Druga razlaga bi lahko bila ta, da je 

še posebej, če ne znamo šteti, zelo težko na prvi pogled razlikovati med več predmeti 

(Bentley, 2010). 

 

Ko so se ljudstva začela srečevati z vedno večjimi števili in z njimi tudi računati, so začutila 

potrebo po boljši predstavi števil. Najprej so za pomoč pri računanju uporabljali preprosti 

materiale, ki so jih našli v naravi (kamenčki, školjke in palčke) (Guedj, 1998).   

 

Kasneje so računali z bolj naprednimi pripomočki, kot so calculi, računske mize, abaki, 

računala. Zapis zaporednih računskih operacij na isto površino je pomenilo velik napredek, 

saj so s tem zagotovili trajnost rezultatov. Tak zapis pa so omogočala znamenja 

(Guedj, 1998). 
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1.1.2 Znamenja za števila 

 

Nam poznanih oblik simbolnega zapisa števil nismo ustvarili preko noči. Čeprav pred več 

tisočletji ljudje znakov za števila niso imeli, so nekaj števil že poznali in jih tudi uporabljali. 

Podobnost vrezanim črticam in skupinam po pet lahko opazimo še pri rimskih številkah na 

deset tisoče let kasneje (I, II, III, IV, V) (Bentley, 2010).  

 

Za število 5 so Rimljani uporabili znak V iz istega razloga kot prazgodovinski ljudje, ko so 

sestavljali skupine zarez po pet. V je na prvi pogled mnogo lažje razumeti kot IIIII. 

Pozabljena ni niti starodavna zamisel pisanja črtic v skupinah štirih prečrtanih črtic (IIII), ki 

skupaj predstavljajo število pet. Tak način nekateri še zdaj uporabljajo pri hitrem zapisovanju 

in štetju (Bentley, 2010). 

 

Starejša ljudstva so števila upodabljala z različnimi znamenji. Kot primer lahko navedemo 

sumerski klinopis, egipčanska znamenja ter majevska znamenja. Rimljani in Grki so za zapis 

števil uporabljali kar določene črke. Zelo preprost način zapisovanja števil so uporabljali Maji 

s kombinacijo treh znakov: pike, črte in školjke. Danes za pisanje števil uporabljamo arabske 

simbole (Guedj, 1998). Nekaj primerov teh zapisov števil različnih ljudstev je prikazanih na 

sliki 2. Zapise številskih sistemov si bomo podrobneje pogledali pri razvoju števil različnih 

ljudstev. 

 

Slika 2: Prikaz simbolov za števila 0-10 različnih ljudstev 

 (vir: https://i.imgur.com/nOaJ1XS.jpg ) 

https://i.imgur.com/nOaJ1XS.jpg
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Simbolni zapis števil ima tako kot vsak jezik svoje besede in pravila. Pri vsakem sistemu se je 

treba najprej dogovoriti, katere števke bomo uporabljali, kako jih bomo zapisovali in obratno, 

kako bomo iz zapisanega razbrali, katero število predstavlja (Guedj, 1998). 

 

Števke so posebni simboli, s katerim zapisujemo številke. Za zapis številk pri nas 

uporabljamo 10 različnih simbolov: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 0. Vsak posamezen simbol 

predstavlja svoje število, večja števila so lahko sestavljena iz več števk oziroma simbolov (36, 

598, 1072, 4436706). 7 je hkrati števka in število, 49 pa ni števka, ampak samo število, saj je 

sestavljena iz dveh števk, 4 in 9.  

 

Pravila sestavljanja števil s števkami morajo zagotoviti enopomensko branje v obeh smereh, 

en zapis ne sme predstavljati dveh različnih števil, prav tako dva različna zapisa ne smeta 

predstavljati istega števila (Guedj, 1998). Kot bomo videli v naslednjih poglavjih pri razvoju 

matematike po svetu, so imela nekatera ljudstva s tem težavo, saj niso imela dovolj razvitega 

številskega sistema, ki bi predstavljal vsa možna števila. Nekatera števila so se zato zapisala 

enako, njihovo veličino je bilo treba razbrati iz konteksta. 

 

1.1.3 Besede za izražanje števil in njihov zapis 
 

Števila slišno predstavimo z izgovarjavo njegovega imena: ena, dva, tri, pet, deset, sto… 

Besedam, s katerimi izražamo števila, pravimo števniki. Poznamo glavne števnike (ena, dva, 

deset …), ki izražajo množino, vrstilne števnike (prvi, drugi, tretji, deseti …), ki določajo 

mesto v skupini, ter množinske števnike (enojen, dvojen, trojen), ki izražajo večkratnike 

števil. Števila lahko izražamo tudi z ulomki, polovica, desetina (Guedj, 1998). 

 

V želji, da bi poimenovali čim več števil, je bilo treba izbrati nekaj takšnih besed in njihovih 

izpeljank, s katerimi bomo lahko sestavili vsa druga števila. Za to potrebujemo nekaj več kot 

30 posebno izbranih imen, s katerimi poimenujemo čisto vsa števila: ena, dve, tri, štiri, pet, 

šest, sedem, osem, devet in nič. Treba je določiti vsa števila, ki vsebujejo število deset; enajst, 

dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst in devetnajst. Potem še 

devet zaporednih večkratnikov števila deset; deset, dvajset, trideset, štirideset, petdeset, 

šestdeset, sedemdeset, osemdeset in devetdeset. Kot zadnje pa določimo še imena za potence 

števila deset: sto, tisoč, milijon, bilijon, trilijon (Guedj, 1998). 
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Nekateri glavni števniki niso samo besede, ampak besedni sklopi. Če si pogledamo številko 

20, v njej nastopata števnika dva in deset. Beseda sedeminštirideset je sestavljena iz treh 

besed, sedem, štiri in deset. Dvanajst je nastala kot dva na deset. To je poseben način, ki se 

uporablja le za števila od enajst do devetnajst. Osnovo deset najdemo tudi v drugih jezikih, 

npr. arabščini, kitajščini, indijskih in slovanskih jezikih (Japelj Pavešič in dr., 2011). 

 

Tako kot znaki so se počasi razvijali tudi zvoki, s katerimi izgovarjamo števila. Prvih 

poimenovanj za števila ne poznamo, predvidevamo pa lahko, da so jamski ljudje vsaj na 

začetku zanje uporabljali zelo preproste besede ali zloge. Za število pet bi lahko uporabili 

zloge uh, uh, uh, uh, uh, vendar bi bil ta način, še posebno pri večjih številih, uporaben le, če 

bi poslušalec znal šteti. Najlažja rešitev je bila, da se za vsako število uporabi drugačen zvok. 

Veliko plemen je štelo s prsti ali drugimi deli telesa, zato so bile besede večinoma povezane s 

prsti in rokami. Krajše besede za števila je pred približno štiri tisoč leti razvilo več plemen. 

Besede, ki so jih uporabljali, presenetljivo tvorijo osnovo besed, ki jo danes po Evropi in 

drugje uporabljajo v 25 različnih jezikih. (Bentley, 2010). 

 

Beseda za odsotnost količine nič je imela skozi svoj razvoj različna poimenovanja. Indijci so 

jo poimenovali sunja, kar v sanskrtu pomeni praznina. V arabščino so ta izraz prevedli kot 

sifr. Izraz je v mnogih jezikih kasneje predstavljal besedo cifra, ki je splošen izraz za števila. 

V latinščino so ga prevedli kot zephirum. Iz tega je nastalo zephiro in nato zero, to pa danes v 

velikih jezikih predstavlja besedo za nič (Guedj, 1998). 

 

1.2 ŠTEVILSKI SISTEMI MESTNIH VREDNOSTI 
 

Z napredkom in razvojem tehnologije se je pri različnih ljudstvih spremenila tudi njihova 

uporaba števil. Med drugim se je zgodil prehod iz uporabe manj v bolj kompleksna števila. 

Vsaka civilizacija je bila tekom svojega razvoja soočena z naraščajočo težavnostjo zapisa 

vedno večjih števil, tega pa so se lotili na več načinov (Guedj, 1998). 

 

Glede na način zapisa se številski sistemi razvrstijo v tri skupine: aditivne (seštevalne), 

mešane (seštevalne in množilne) in pozicijske ali mestne (Janežič, 2012). 
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Prva skupina številskih sistemov, aditivna, se prebere in zapiše s pomočjo operacije 

seštevanja. Tako se za zapis večjega števila uporabi niz simbolov manjših vrednosti, katerih 

vrednosti se seštejejo, njihova skupna vsota pa predstavlja vrednost zapisanega števila 

(Janežič, 2012). Aditivni številski sistem so med drugim uporabljali Rimljani. 

 

Druga oblika zapisa je mešani številski sistem, pri katerem se za določanje vrednosti 

zapisanega števila uporabljata operaciji množenja in seštevanja simbolov. Seštevanje pri 

mešanem številskem sistemu deluje na isti način kot pri aditivnem, s tem da se tu nekatere 

izmed simbolov med seboj tudi množi (Janežič, 2012). Mešani številski sistem so uporabljali 

Maji. 

 

Tako aditivni kot mešani številski sistem imata nekaj pomanjkljivosti. Za vedno večja števila 

si je treba izmišljevati nova imena, kar predstavlja težavo predvsem pri zapisu izredno velikih 

števil. Otežena je tudi primerjava velikosti števil med seboj glede na dolžino njihovega zapisa, 

saj dejstvo, da je eno število daljše od drugega nujno, ne pomeni, da je tudi večje 

(Janežič, 2012). Tudi računske operacije s številkami, zapisanimi z aditivnim ali mešanim 

številskim sistemom, so otežene, ker je pred samo računsko operacijo treba izračunati še 

vrednost posameznih številk. 

 

Številski sistemi, ki naštetih pomanjkljivosti nimajo, so mestni številski sistemi. So preprosti 

sistemi, ki temeljijo na enem samem načelu: mestni vrednosti. Mestna vrednost predstavlja 

pravilo, kako so števke razvrščene druga za drugo in v kateri smeri jih moramo brati. Vsaka 

mestna vrednost v zapisu predstavlja določeno vrednost potence osnove številskega sistema. 

Vsaka količina mestnih vrednosti je predstavljena s pomočjo skupine simbolov, ki se lahko v 

številu tudi ponavljajo, vendar imajo kljub temu vsakič drugačno vrednost (Guedj, 1998). 

 

Najbolj znan mestni številski sistem je indijski, ki ima osnovo deset. Števke v indijskem 

sistemu so neodvisne druga od druge z enovito grafično podobo. Beremo jih od leve proti 

desni, zato do dvoumnosti pri branju števil pri tem sistemu ne prihaja (Guedj, 1998). 

 

Potreba po iskanju novega znaka in imena za vedno večja števila je tako v indijskem mestnem 

sistemu odpravljena, saj lahko z omejenim naborom desetih simbolov zapišemo vsa števila. 

Kot že omenjeno, lahko ista števka v zapisu indijskega števila predstavlja različno vrednost, 
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odvisna je le od mesta na katerem stoji (Janežič, 2012). Če znak 1 stoji samostojno, nam 

predstavlja enico, če ga premaknemo za eno mesto v levo, predstavlja desetico, nato stotico, 

tisočico in tako naprej (Guedj, 1998).  

 

Pri indijskem, kot tudi ostalih mestnih sistemih je primerjanje velikosti števil med seboj 

olajšano, saj to naredimo že s preprostim primerjanjem dolžine števila. Več kot je 

uporabljenih števk, večja je velikost števila (Janežič, 2012). Še danes indijski mestni zapis 

skupaj z decimalnim merskim sistemom uporabljajo skoraj vsa ljudstva sveta (Guedj, 1998).  

 

Slika 3 prikazuje simbolni razvoj števil skozi stoletja. Opazimo lahko, da so števila drugih 

ljudstev zelo podobna tistim, ki so jih v Indiji uporabljali že v 9. stoletju. 

 

Slika 3: Razvoj in spremembe v zapisu števil skozi stoletja 

(vir: https://cdn.britannica.com/60/91960-004-42DF23AB.jpg) 

 

Pri uvedbi zapisovanja števil z mestnim sistemom so ljudstva prišla do spoznanja, da poleg 

simbolov, ki predstavljajo različne količine, za razumljiv zapis števil potrebujejo še en, 

nekoliko bolj poseben simbol. Simbol, ki pove, da v zapisanem številu ni določenih potenc 

osnove številskega sistema. Simbol, ki nedvoumno zapolni te vrzeli in predstavlja odsotnost 

nečesa, simbol, ki predstavlja nič. Ljudstva so ta simbol zapisovala na različen način, povsod 

pa je imel identičen pomen, ki je med drugim omogočil nadaljnji razvoj matematike, filozofije 

in vsakodnevne uporabe števil (Guedj, 1998). 
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1.3 ŠTEVILO NIČ  
 

Nič je postala nujna, ko so začeli števila upodabljati s števkami, razvrščenimi po stolpcih in 

ločenimi glede na mestno vrednost. Mesto, na katero ni sodila nobena števka, je ostal prazen. 

Pri tem se je zaradi hitenja pojavila težava, saj so bili ti presledki včasih različno veliki, kar je 

povzročilo dvoumnost zapisa. Kmalu so to prazno mesto zapolnili z znakom, ničlo, ki so ga 

do današnje podobe upodabljali z različnimi simboli (Japelj Pavešič in dr., 2011). 

 

Prva uporaba znaka za število nič sega v približno 1600 let pred našim štetjem v 

Mezopotamijo, kjer je svojo pot začela z odtisom dveh klinov v gmoto mokre gline (Kaplan, 

1999). Hindujci, ki jih v diplomskem delu ne bom podrobneje predstavila, so že pred letom 

600 pr. n. št. poznali desetiški sestav, kot ga imamo danes. Za prazno mesto so najprej 

uporabljali piko, kasneje so jo nadomestili s krogcem. Bili so prvi, ki so odsotnost količine 

priznali kot količino samo (Janežič, 2012). 

 

Na sliki 4 so prikazani simboli zapisa števila nič različnih civilizacij. 

 

Slika 4: Simboli za nič različnih civilizacij  

(vir: http://www.mediatinker.com/whirl/zero/0.gif) 

 

Število nič je definirano kot rezultat, ki ga dobimo, ko od kateregakoli celega števila 

odštejemo enako število (n - n = 0). Posebnost števila nič je, da se pri različnih računskih 

operacijah ne moremo vedno držati enakih pravil, kot veljajo za druga števila (Guedj, 1998). 

 

Nič se pojmovno razlikuje od drugih števil, saj ni vezana na reč. Prav zato, ker so število 

iskali v reči, pa se je vrsta števil v preteklosti vedno začela z ena. To, da so ničlo proglasili za 

prvo izmed števil, pa pomeni, da so jih ločili od reči. Z uvedbo števila nič ideja o številih 

sama po sebi ni bila več vezana na konkretno realnost. Pot jo je vodila od znamenja prek 

števke do števila, pojmovno pa je potrebovala dolgo časa, da jo razumemo tako kot danes 

(Japelj Pavešič in dr., 2011). 
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Nič ima hkrati količinski in abstraktni pomen. Označuje lahko ničelno množico, je število,    

je simbol, označuje prazno mesto v sistemu mestne vrednosti, predstavlja točko na številski 

osi in je nevtralen element pri seštevanju in odštevanju (Janežič, 2012). Nič bi lahko 

predstavili kot celo število, predhodnika števila 1 in naslednika števila -1. Je večje od vseh 

negativnih števil in manjše od vseh pozitivnih števil. Samo ni ne pozitivno ne negativno 

število, ampak nek veznik, ki povezuje ta števila. Na nekaterih področjih matematike, kot so 

teorija množic, logika in računalništvo, včasih število nič pripišemo med naravna števila 

(Japelj Pavešič in dr., 2011). 

 

Število nič se je pojavilo predvsem zaradi potrebe po ekonomičnosti zapisa in lažjega 

računanja. Pojma tega števila ni tako lahko razumeti. Gre za to, da simbol za število              

nič uporabljamo v dva namena. Prvi je ta, da označujemo odsotnost neke količine, drugi pa, 

da povemo, da kakšna potenca števila deset ni bila uporabljena: število 507 = 5S 0D 7E 

(Janežič, 2012).  

 

Kot bomo videli v naslednjih poglavjih pri razvoju matematike različnih starih civilizacij, so 

bili Maji tisti, ki so že pred mnogo leti poznali znak za nič, Babilonci so namesto nje 

uporabljali prazen prostor, Rimljani po njej niso imeli potrebe. Znak, kot ga poznamo danes, 

so ustvarili indijski matematiki.  
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2  RAZVOJ IN UPORABA ŠTEVILA NIČ V STARIH 

CIVILIZACIJAH  
 

V tem poglavju si bomo pogledali, kako se je matematika razvijala v starih civilizacijah ter 

kdo je najbolj pripomogel k odkritju in razvoju števila nič. Kako so ga uporabljali, če ga sploh 

so, in kaj sta jim število nič in ničla predstavljala. Podrobneje bomo predstavili osem 

civilizacij, pri vsaki si bomo na kratko pogledali njihove matematične začetke, s kakšnimi 

simboli so zapisovali števila in kakšne številske sisteme so uporabljali. 

 

Grki, Rimljani, Egipčani in Kitajci ničle niso poznali, saj po tem niso imeli potrebe. Prvi, ki 

so to pri zapisovanju števil zaradi omejitev njihovega zapisa simbolov začutili, so bili 

Mezopotamci, ki so tako, kot kasneje Maji, ničlo uporabljali le kot zapolnitev praznega 

prostora v mestnem sistemu. Nič so kot število opredelili Indijci šele v 5. stoletju. Idejni oče 

tega števila je bil indijski matematik Brahmagupta, ki je zapisal tudi prva pravila računskih 

operacij s številom nič (Bentley, 2010). 

 

Večina teh civilizacij zaradi geografskih razdalj ni imela medsebojnih stikov, zato se je 

matematika in posledično z njo tudi število nič po svetu razvijalo zelo neodvisno. Arabski 

številski sistem in s tem število nič je Evropi šele okoli leta 1200 predstavil italijanski 

matematik Leonardo Fibonacci (Sedlak-Hevener, b. d.). 

 

2.1 MEZOPOTAMSKA ŠTEVILA 

 

Mezopotamija je staro ime za območje, kjer se nahaja današnji Irak. Tam se je približno 5000 

let pr. n. št, razvila civilizacija Sumerija (Kaplan, 1999). Sumerijo so zaradi njihovih številnih 

izumov in naprednosti poimenovali kar »zibelka civilizacij«. Bili so prvi, ki so izumili pisavo 

in s pomočjo palčk na glinene tablice vrezovali piktograme (Mastin, 2010). 

 

Prav iz zapisov na glinenih tablicah izvira večina podatkov o matematiki iz tega območja. 

Največ teh je iz obdobja od okoli 1900 do okoli 1600 pr. n. št., ko so v Mezopotamiji 

prevladovali Babilonci. Zato to obdobje včasih imenujemo staro babilonsko obdobje in 

matematiko tega območja babilonska matematika (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 
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Sumerska matematika je nastala iz potrebe po birokratskih zapisih o meritvah posestev, 

obdavčenju posameznikov in zapisovanju raznih drugih inventarjev. Tudi pri razvoju svojega 

natančnega luninega koledarja so Sumerci in kasneje Babilonci uporabljali in zapisovali 

velika števila. Bili so prvi, ki so za lažje zapisovanje večjih števil začeli uporabljati simbole 

(Mastin, 2010).  

 

Že 4000 let pred našim štetjem so za ta namen uporabljali različne objekte, ki so predstavljali 

različne vrednosti, majhen glineni stožec, ki je predstavljal vrednost ena, glineno žogo, ki je 

predstavljala vrednost deset, in velik glineni stožec, ki je predstavljal vrednost 60. Kasneje so 

prešli na uporabo bolj abstraktnih zapisov števil in razvili svoj številski sistem z osnovo 60 

(Mastin, 2010). 

 

Razvit so imeli sistem merskih enot, za katere so uporabljali pretvornik 60. Takšno 

pretvarjanje še danes uporabljamo pri časovnih merskih enotah: 1 h = 60 min = 3600 s 

(Japelj Pavešič in dr., 2011). 

 

Do števila šestdeset se lahko prešteje tudi na roke, kot je prikazano na sliki 5, in sicer s 

pomočjo 12 členkov prstov ene roke in 5 prstov na drugi roki. 

 

Slika 5: Štetje na roke do 60  

(vir: https://phillips.blogs.com/.a/6a00d834515c6d69e2017c3742a488970b-pi) 

 

Sumerci so števila v vrednosti 1-59 zapisali z uporabo dveh simbolov: , ki je imel vrednost 

1, in , ki je imel vrednost 10. Ta simbola so za zapis višjih števil podvajali na podoben način, 

kot so to počeli Rimljani (Mastin, 2010). Če vzamemo za primer število 42, je zapis zanj        

. Sumerski zapis števila od 1 do 60 je prikazan na sliki 6. 



 

15 

 

 

 

 

Slika 6: Sumerski zapis številk 1−60  

(vir: https://it.kisspng.com/kisspng-8bglw0/) 

 

Enake simbole so uporabljali pri zapisu večjih števil, a je bil zelo pomemben vrstni red zapisa. 

Števila, ki so imela večjo vrednost, so vedno pisali na levi strani, tako kot pri decimalnem 

sistemu. Ker niso uporabljali simbola, ki bi služil za namene razlikovanja med števili, sta bili 

števili 1 in 60 zapisani na enak način. Tako so samo vrednost števil v nekaterih primerih 

morali razbrati iz konteksta. Pri večjih številih je imel skrajno desni simbol moč 1, simbol na 

njegovi levi moč 60, naslednji simbol moč 3600 itd. (Mastin, 2010). Četudi so Babilonci 

razumeli idejo o ničnosti, nanjo niso gledali, kot na število, ampak le kot na simbol, ki zapolni 

prazno mesto. Namesto ničle so sprva uporabljali presledek, katerega so kasneje zamenjali s 

simbolom poševnega klina (Vičar, 2017). Slika 7 prikazuje babilonski zapis večjih števil s 

sumerskimi simboli. 

 

Slika 7: Babilonski zapis večjih števil 

(vir: http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/babilonski_zapis_stevil01.jpg) 
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Čeprav so Babilonci uporabljali iste simbole kot Sumerci, pa so bili prvi v zgodovini, ki so 

zapis večjih števil izboljšali z uporabo dodatnega simbola, ki je v najbolj osnovnem pomenu 

predstavljal nič in omogočal zapis števil, ki bi bila brez uporabe tega simbola dvoumna, npr. 

605. Kljub uporabi simbola, ki je predstavljal ničto vrednost 60x, o številu nič, kot ga 

poznamo danes Babilonci še niso razmišljali (Sedlak-Hevener, b. d.). 

 

2.2 MAJEVSKA ŠTEVILA 

 

Zametki majevske civilizacije segajo v leto 2000 pr. n. št. Živeli so na območju Srednje 

Amerike. Največji vzpon so doživeli približno med letoma 250 in 900. Ker so dajali velik 

pomen astronomiji in koledarskim izračunom, se je v majevski kulturi hitro pokazala potreba 

po matematiki (Mastin, 2010). Leta 350 so Maji začeli uporabljati število nič v svojem 

koledarju (Sedlak-Hevener, b. d). 

 

Maji so že zelo zgodaj razvili precej prefinjen številčni sistem, ki je bil mogoče bolj napreden 

od sistema, ki ga je imela katerakoli druga civilizacija v tistem času. Majevska in ostale 

srednjeameriške civilizacije so uporabljale dvajsetiški številski sistem, ki je bil zasnovan na 

osnovi 20 (do določene mere tudi na osnovi 5). Dvajsetiški sistemi so se po vsej verjetnosti 

razvili iz štetja vseh prstov na rokah in nogah. Števila so sestavljali oz. pisali le s tremi 

simboli: simbolom podobnemu prerezani školjki za število nič, simbolom za število ena, 

preprosto piko, in simbolom palčke, ki je predstavljala število pet. V zapisih je moč opaziti, 

da so za število nič uporabljali več različnih znakov (Mastin, 2010). Nekaj jih vidimo na   

sliki 8. 

 

Slika 8: Različni simboli Majev za število nič  

(vir: Kaplan, 1999, str. 82) 
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Seštevanje in odštevanje z majevskimi številkami sta bili dokaj preprosti operaciji dodajanja 

in odvzemanja pik in palčk. Imeli so določene simbole za zapis števil do 19. Vsa večja števila 

pa so bila zapisana v vertikalnem formatu s potenco 20. Kot je razvidno na sliki 9, se število v 

spodnjem vrstici, množilo z 1, v vrstici nad njo z 20, nato s 400 itd. Celotno število je bilo 

seštevek vrednosti vseh vrstic (Mastin, 2010). 

 

Simboli za majevska števila od 0 do 19 so predstavljeni na sliki 9. Prav tako je na sliki 

prikazan primer zapisa dveh števil višjih od 20, in sicer 28 in 433. 

 

 

Slika 9: Prikaz majevskih števil z uporabo treh simbolov 

(vir: https://www.storyofmathematics.com/images2/mayan_numerals.gif) 

 

Maji so neodvisno razvili svoj koncept števila nič. Uporabljali so števila v vrednosti več sto 

milijonov. Obstajajo tudi dokazi, da so uporabljali datume, ki so bili tako dolgi, da jih je bilo 

treba napisati v več vrstic. Čeprav niso poznali ulomkov, so bili sposobni zelo natančnih 

astronomskih opazovanj. Njihove ocene dolžine enega leta (365,242 dni, današnja vrednost je 

365,242198) in luninega meseca (29,5308 dni, današnja vrednost je 29,53059) so bile kljub 

pomanjkanju natančnih merilnih inštrumentov natančnejše od tistih, ki so jih uporabljali v 

Evropi (Mastin, 2010). 

 

Kljub vsej prefinjenosti njihovega številčnega in računskega sistema zaradi geografske 

oddaljenosti nista imela nobenega vpliva na razvoj številčnih sistemov in matematike pri 

drugih civilizacijah (Mastin, 2010). 
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Poleg preprostega načina zapisovanja števil s pikami in črtami so Maji uporabljali tudi bolj 

eksotičen in težje berljiv sistem, kot ga vidimo na spodnji sliki 10. V njem so bile narisane 

glave božanstev v profilu, ki so predstavljale različna števila (Mastin, 2010). 
 

 

Slika 10: Predstavitev števil z glavami bogov Majev 

(vir: https://i.pinimg.com/originals/59/f3/49/59f3499735a3a17666f22100dcfbf8a1.jpg) 

 

2.3 EGIPČANSKA ŠTEVILA 

 

Na razpolago ni prav veliko dokumentov, iz katerih bi lahko sklepali, kako razvita je bila 

matematika v Egiptu. Zapisi se v večini niso ohranili, saj so pisali na papirus s črnilom, le ta 

pa se stežka ohrani več tisočletij (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

 

V Egiptu so poznali dva številska sistema, ki sta bila zasnovana na številu 10. Enega so 

uporabljali za pisanje na kamen, drugega pa za pisanje na papir. Starejši med njima je bil 

hieroglifski zapis iz 3. tisočletja pr. n. št. Poznali so znake za prvih šest potenc števila 10, kar 

pomeni, da so znali zapisati števila do milijona. Pri zapisovanju števil imajo števke podobno 

vlogo kot črke v abecedi (Guedj, 1998). 

 

Večkratnike so prikazovali s ponavljanjem ustreznega simbola. Primer; simbola ǀ in ∩ sta 

označevala števili ena in deset. Število 36 so tako zapisali ∩∩∩ǀǀǀǀǀǀ. Na sliki 11 je prikazan 

zapis števila 4,622 (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 



 

19 

 

 

 

 

Slika 11: Egipčanske hieroglifne številke 

(vir: https://www.storyofmathematics.com/images2/egyptian_numerals.gif) 

 

Drugi sistem je bil prav tako zasnovan na potencah števila deset, vendar je uporabljal več 

simbolov. Osnovni računski operaciji, ki so ju uporabljali, sta bili seštevanje in podvajanje. 

Za množenje in deljenje so uporabili metodo podvajanja. Namesto ulomkov so uporabljali 

pojem »n-tega dela«. Znali so reševati preproste linearne enačbe, izračunati in določiti 

približek ploščine, površine in prostornine različnim geometrijskim likom in telesom. 

Egipčanska matematika se je dobro razvila že pred 4000 leti. Poznali so že veliko osnovnih 

računskih operacij in geometrijo, ki se je učimo še danes (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

 

Števila nič Egipčani niso poznali oz. ga niso uporabljali, saj so za potence števila 10 do 

vrednosti enega milijona zapisovali s posebnimi znaki (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

 

2.4 GRŠKA ŠTEVILA 

 

Grški matematiki so bili edini, ki so v središče postavili logično sklepanje in dokaz ter s tem 

za vedno spremenili pogled na matematiko. Prvi matematični dokazi izvirajo iz časov okoli 

leta 600 pr. n. št. Najbolj znano delo grške matematike so Evklidovi Elementi. Ko se govori o 

grški matematiki, je treba poudariti, da mislimo na jezik, v katerem so bila napisana 

matematična dela. Bila je tako vplivna, da so ji posvečena velika dela vsakega pregleda 

matematične zgodovine. Ocenili so, da je na tem področju delovalo okoli 1000 matematikov, 

od teh so bili najbolj znani; Tales, Pitagora, Diofant, Archimedes, Plato in Hippocrates 

(Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

 

https://www.storyofmathematics.com/images2/egyptian_numerals.gif
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Velik vpliv na grško sta imeli mezopotamska in egipčanska matematika. Archimedes je bil 

znan po imenovanju velikih števil. Največje število, za katerega so imeli besedo, je bilo 

10.000. Poimenovali so ga myriad. Bili so prvi, ki so razvili pojem neskončnosti, kar pa je 

prispevalo k potrebi po njeni nasprotnosti, številu nič. Čeprav zanj še niso imeli besede, so 

poznali njegov pomen. Kljub temu pa je, kot je zapisal Kaplan v njegovi knjigi, ime tisto, ki 

da pomen obstoja. Imena so običajno dana stvarem, nič pa ni stvar, je nič (Kaplan, 1999). 

 

Uporabljali so osnoven desetiški sistem, ki je bil zelo podoben zgodnjemu egipčanskemu in 

kasneje rimskemu sistemu s simboli za 1, 5, 10, 50, 100, 500 in 1000, ki so jih ponovili, 

kolikokrat je bilo potrebno, da je predstavljalo pravo število. Postopek seštevanja grških števil 

je bil večstopenjski, in sicer so sešteli vsakega od simbolov posebej (1ke, 10ke, 100ke itd.). 

Nato so sešteli še vmesne vsote, da so pridobili končni rezultat. Veliko bolj zapleteno je bilo 

množenje, ki je temeljilo na zaporednih podvajanjih. Deljenje je bil obratni postopek kot 

množenje (Mastin, 2010). 

 

Na sliki 12 je prikazan zapis grških števil, ki so jih uporabljali stari Grki. Primer števila 4,672, 

ki je prikazan, se lahko zapiše še na krajši način, saj so poznali znak za število 500. Krajši 

zapis bi izgledal tako:                                    

 

Slika 12: Grški številski sistem  

(vir: https://www.storyofmathematics.com/images2/greek_numerals.gif) 

 

2.5 RIMSKA ŠTEVILA 

 

V sredini 1. stoletja pr. n. št. so Rimljani pridobili moč nad starim grškim in helenističnim 

imperijem in s tem se je zaključil razvoj grške matematike. Kljub številnim napredkom na 
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ostalih področjih je matematika pod okriljem Rimskega cesarstva stagnirala. V uporabi je 

ostala le vsakdanja matematika. Ko je krščanstvo postalo uradna religija rimskega cesarstva, 

je bila potreba po razvoju matematike še manjša (Mastin, 2010). 

 

Rimske številke so še dandanes dobro poznane. Uporabljali so decimalni sistem z osnovo 10, 

a ker ni vseboval števila nič, je bil za namene aritmetike in matematike neprimeren in 

neučinkovit. Rimske številke so bile osnovane na črkah Rimljanske abecede; I, V, X, L, C, D 

in M. V kombinacijah je bilo zapisano število vsota vseh vrednosti (npr. VII = V + I + I = 7) 

(Mastin, 2010). 

 

Na sliki 13 so prikazani simboli, ki so jih uporabljali, in njihove vrednosti. Na primeru je 

prikazan zapis števila 1944. 

 

Slika 13: Rimske številke s primerom zapisa števila 1944 

(vir: https://www.storyofmathematics.com/images2/roman_numerals.gif) 

 

2.6 KITAJSKA ŠTEVILA 

 

O prvih začetkih kitajske matematike ne vemo prav veliko. Razvijala se je več stoletij, prvi 

zapisi segajo že pred leto 100 pr. n. št. Kitajski matematični rokopisi so bili do iznajdbe 

papirja napisani na lubje ali bambus. Večina knjig je bila uničena, saj je cesar ukazal sežig 

vseh po njegovem mnenju nekoristnih knjig. Matematična besedila, ki so ostala, so ponovni 

prepisi, ki jim je bilo dodano poznejše gradivo s spremembami in opombami. 

Najpomembnejše delo, ki se je ohranilo s stare Kitajske, je Devet poglavij matematične 

umetnosti (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 
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Slika 14: Star številski sistem, ki so ga uporabljali na Kitajskem 

(vir: https://www.storyofmathematics.com/images2/chinese_numerals.gif) 

 

Preprost sistem številčenja na Kitajskem sega v 2. tisočletje pr. n. št. Za zapis števil so 

uporabljali simbol majhne bambusove palice, s katerimi so predstavili številke od 1 do 9. 

Večja števila so pravilno zapisovali v stolpce, ki so predstavljali mestne vrednosti. Njihov 

sistem vrednosti decimalnih mest na sliki 14 je bil zelo podoben sistemu, ki ga uporabljamo 

danes. Kitajci so tak številski sistem sprejeli več kot tisoč let, preden je bil sprejet na zahodu. 

Z njim je bilo mogoče zelo hitro in enostavno rešiti zapletene račune (Mastin, 2010). 

 

Pomanjkljivost tega sistema pa je bila, da ni vseboval simbola za število nič. Za zapis števil, 

kot so 10, 100, 1000 itd., so potrebovali drugačno rešitev. Vsa ta števila so dobila dodaten 

lasten simbol (Mastin, 2010).  

 

Na sliki 15 je prikazan novejši številski sistem z zapisom besed. 

 

Slika 15: Novejši kitajski številski sistem 

(vir: http://www.tallyfamilymartialarts.com/WanPics/numbers.jpg) 

https://www.storyofmathematics.com/images2/chinese_numerals.gif
http://www.tallyfamilymartialarts.com/WanPics/numbers.jpg
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2.7 INDIJSKA ŠTEVILA 

 

Tudi o začetkih indijske matematike se ne ve veliko. Imamo le malo pisnih virov, kako so v 

tistem času razumeli matematiko, kar pa se lahko razbere, je zanimanje za velika števila in 

druge vrste matematičnih dosežkov, ki so imeli pomembno vlogo pri poznejšem razvoju 

matematike v Indiji. Glavni razlog za preučevanje matematike je bila astronomija. Ko se je 

islamski imperij politično umiril, je matematika v Indiji doživela pravi razcvet. Eden izmed 

prvih znanih indijskih matematikov je bil Arjabhata, ki je deloval na začetku 6. stoletja. V 

naslednjem stoletju sta imela pomembno vlogo matematika Brahmagupta in Bhaskara, njuno 

delo si bomo pogledali v nadaljevanju. Morda najpomembnejši matematik je bil Bhaskara, ki 

je živel v 12. stoletju (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

 

Indijci so bili prvi, ki so iznašli števke od ena do devet. Bile zelo podobne tem, ki jih 

poznamo danes. V zapisih so se pojavile v 3. stoletju pr. n. št. Vendar še ne uporabljajo ničle 

ali mestnega zapisa števil. Ta se je pojavil v 5. stoletju z njenim odkritjem (Guedj, 1998). 

 

Najslavnejša iznajdba indijskih matematikov je posodobljen desetiški številski sistem, ki ga 

uporabljamo še danes. Iz predhodnega desetiškega sistema so vzeli devet simbolov, ki so jim 

dodali simbol, s katerim je bilo omogočeno popolno vrednotenje mest. To je bil simbol za 

število nič, ki so ga takrat označevali s piko in kasneje majhnim krogcem, označeval pa je 

prazno mesto v številskem sistemu (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

 

Indijski številski sistem z mestnimi vrednostmi je nekaj posebnega, saj njegova sposobnost za 

poimenovanje števil nima mej. Z desetimi znaki lahko prikažemo čisto vsa števila 

(Guedj, 1998). Priročnost novega sistema je govorila sama zase, zato so jo hitro sprejeli tudi v 

drugih deželah. V Evropo se je novi sistem razširil v 9. stol (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

Simbole so popolnoma sprejeli šele po letu 1800 (Wheeler, 1987). 

 

Prvi zapis male ničle naj bi se pojavil na bakrenih ploščah okoli 6. stoletja, a tega ni bilo 

mogoče potrditi. Ničla kot simbol se je drugič pojavila vklesana na kamniti tabli v 9. stoletju 

v templju Gwalior v Indiji. V zapisu se je pojavila na dveh mestih, predstavljala pa je meritve 

vrta (270 x 50, zapisano kot 27° in 5°), na katerem je stal tempelj in v zapisu števila, koliko 

rož so dnevno prinesli bogu templja (Kaplan, 1999). 
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Abryabhata je na zelo abstrakten način prikazal pozicijski zapis števil. Izmišljeval si je 

besede, katerih črke so stale na mestu števil. Ta sistem je bil zelo zapleten, za število 386 je 

uporabil besedo CAJIGU, ki jo lahko razčlenimo kot CA – 6, JI – 8, GU – 3. Za mestno 

vrednost enic je vedno uporabil črko A, za mesto desetic črko I, za mesto stotic pa črko U. Ta 

sistem je skozi čas posodobil in tako je lahko zapisal 18 mestna števila (Bentley, 2010).  

 

V njegovem mestnem sistemu pa ni prostora za nič. Bil je prvi, ki je uporabil besedo kha, ki 

je predstavljala mesto v številskem sistemu. Točno ta beseda je bila kasneje v Indiji 

najpogosteje uporabljena beseda za število nič. Prešli so iz besede za prazno mesto, do prave, 

a prazne številke, ki je druga števila potisnila na pravo mesto (Kaplan, 1999). Njegov sistem 

še vedno uporabljamo pri učenju mestnih vrednosti v prvih razredih osnovne šole, le da smo 

ga za lažje razumevanje poenostavili na 6S8D3E (6 stotic, 8 desetic in 3 enice) 

(Bentley, 2010). 

 

Že Babilonci, Maji in Kitajci so se zavedali, da potrebujejo znak, ki bi zasedel prazno mesto. 

Šele Indijci pa so temu znaku dali ime in pomen. Bili so prvi, ki so ničlo sprejeli za število. 

Predvideva se, da je bila ničla kot število v pisni obliki prvič omenjena v delu iz leta 628, ki 

ga je napisal indijski matematik Brahmagupta. Indijci so vedeli, da je pri desetiškem sistemu 

ničla pomembna kot znak, ki zasede mesto v desetiškem sestavu in s tem zagotovi, da druge 

številke v zapisu števila zasedejo pravo mesto (Bentley, 2010). 

 

2.7.1 Brahmagupta 

 

Brahmagupta je bil indijski matematik, ki je opredelil ničlo kot število in zapisal prva pravila 

o njeni uporabi. Razširil je pogled na števila in ugotovil, da obstajajo tudi negativna števila. 

Ena izmed njegovih misli, ki jo je zapisal v svoji knjigi, je bila: »Nič je rezultat, ki ga dobimo, 

če število odštejemo samega od sebe.« Za dokaz in v zagovor števila nič je zapisal nekaj 

matematičnih pravil, ki so prikazovala uporabo števila nič in računanje z njim. Kar se danes 

otroci naučijo že v prvih razredih osnovne šole, je moral leta 628 odkriti genialen matematik. 

Ugotovil je, da ima uvedba tega števila posledice, tako za pozitivna, kot negativna števila, ki 

so jim takrat rekli kar premoženja in dolgovi (Bentley, 2010). 
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V preglednici 1 so zapisana pravila o številu nič in njegovi uporabi pri računskih operacijah, 

kot jih je uporabljal Brahmagupta. 

 

Preglednica 1: Pravila za računanje s številom nič (Bentley, 2010) 

Pravilo za računanje z številom nič Primer računa 

Dolg minus nič je dolg.  -7 - 0 = -7 

Premoženje minus nič je premoženje.  7 - 0 = 7 

Nič minus nič je nič.  0 - 0 = 0 

Dolg, odštet od nič, je premoženje.  0 - -7 = 7 

Premoženje, odšteto od nič je dolg.  0 - 7 = -7 

Nič pomnoženo z dolgom ali premoženjem je nič.  0 x -7 = 0  in 0 x 7 = 0 

Če pozitivno ali negativno število delimo z nič, dobimo ulomek, v 

katerega imenovalcu nastopa nič. 

 7 : 0 = 
7

0
 in -7 : 0 = - 

7

0
 

Nič deljeno s poljubnim številom je nič, kar lahko izrazimo z ulomkom, 

v katerem je števec nič, imenovalec pa isto število 

 0 : 7 = 0 ali 
0

7
 

Nič, deljeno z nič, je nič.  0 : 0 = 0 

 

Vsa pravila, ki jih je zapisal, razen pravil o deljenju s številom nič, so pravilna in jih 

uporabljamo še danes. Iz njegovih pravil je razvidno, da je imel težave pri razumevanju 

deljenja s številom nič (Bentley, 2010). 

 

Do pred nekaj stoletji ni nihče opazil, da so v pravilih, ki jih je zapisal Brahmagupta tudi 

napake. Za število nič pri deljenju ne veljajo enaka pravila kot za druga števila. Poglejmo si 

primer 7 : 0. Z manjšim številom kot delimo, večji rezultat dobimo. Iz tega je lepo razvidno, 

da pri tem računu, rezultat ne more biti enak 0 (Bentley, 2010). 

 

Če je  7 : 2 = 3,5            7 : 1 = 7              7 : 0,5 = 14 

 

Indijski matematik Bhaskara, ki je živel 500 let za Brahmagupto, je bil prepričan, da je 

rezultat neskončno, saj lahko 7 razdelimo na neskončno mnogo delov, katerih vrednost je 

enaka nič. Kar pa prav tako ni pravilno, saj je osnovno pravilo, ki ga poznamo danes, da mora 

biti rezultat deljenja enak, če ga pomnožimo z deliteljem. Število, ki bi ga morali pomnožiti z 

nič, da bi dobili 7, ne obstaja (Bentley, 2010). 
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2.8 ARABSKA ŠTEVILA 

 

Kulturna prestolnica arabskega imperija, imenovana Bagdad, je bila zaradi svoje lege ob reki 

Tigris naravno križišče, kjer sta se srečala vzhod in zahod (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). Če 

bi Arabci zaprli svoja vrata popotnikom, medicine, astronomije in matematike, takšnih kot jih 

imamo danes, ne bi imeli (Kaplan, 1999). 

 

Na začetku 9. stoletja so v Bagdadu ustanovili Hišo modrosti, nekakšno akademijo znanosti, 

kjer so se zbirali učenjaki, ki so lahko prebirali in razumeli razprave v grščini in sanskrtu. 

Tako se je začelo novo obdobje znanstvene in matematične ustvarjalnosti, ki je trajalo vse do 

14. stoletja. Velik pečat na arabski in grški matematiki je pustila raba skupnega jezika. Veliko 

znanih matematikov, ki so pisali v arabščini, ni bilo Arabcev, skupni jezik pa jim je 

omogočal, da so nadgrajevali in dopolnjevali dela drug drugega. Eno izmed prvih grških 

besedil, ki so jih prevedli, so bili Evklidovi Elementi (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

 

Najslavnejši arabski matematik je bil Umar Al Hajam, trajno slavo pa si je zagotovil tudi Al 

Hvarizmi. V eni izmed svojih knjig je razložil desetiški sistem za računanje in pisanje števil, 

le ta pa naj bi prišel iz Indije. Knjiga je postala glavni vir Evropejcem, ki so se želeli naučiti 

novega številskega sistema (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 
 

 

Slika 16: Prikaz zapisa arabskih številk  

(vir: https://i-h1.pinimg.com/564x/37/95/1c/37951c47486c2850aede971923f5ddce.jpg?b=t) 

 
 

Posebnost arabske matematike je, da je vse računanje potekalo v besedi in ne s simboli za 

števila. Tudi rešitev je bila opisana z besedami. Za arabske matematike so imela pomen le 

pozitivna števila. Poleg algebre so pomembne rezultate odkrili tudi v geometriji in 

trigonometriji (Berlinghoff in Gouvêa, 2008). 

https://i-h1.pinimg.com/564x/37/95/1c/37951c47486c2850aede971923f5ddce.jpg?b=t
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3 POMENI NIČLE V RAZLIČNIH KONTEKSTIH 

 

Že v aritmetičnem priročniku za trgovce iz leta 1485 lahko preberemo, da števila zapisujemo 

samo z desetimi znaki. Prvih devet znakov ima hkrati tudi pomen števil, deseti znak pa nima 

nobene vrednosti, vendar daje različne pomene ostalim. Imenuje se ničla ali število nič 

(Guedj, 1998). 

 

Indijcem gre zasluga, da število nič poznamo v vseh vlogah: 

 

− kot števko, simbol, ki označuje prazni prostor v računskem stolpcu; 

− kot odsotnost s prisotnostjo, kar je spremenilo pogled zanikanja k potrditvi (ničesar 

ni je tako postalo nič je); 

− kot število, ki predstavlja ničelno množino (v množici je nič elementov) 

(Guedj, 1998). 

 

3.1 PRI MATEMATIKI 

 

S številom nič se pri matematiki pogosto srečujemo, posebno pa je tudi računanje s tem 

številom. V naslednjih poglavjih si bomo pogledali, kje vse še zasledimo prisotnost števila nič 

v matematiki. 

 

3.1.1 Vloga števila nič pri različnih računskih operacijah 

 

Število nič ima pri računanju malo drugačno vlogo kot naravna števila, saj je nevtralni 

element za seštevanje in odštevanje. Število, h kateremu ga prištejemo ali odštejemo, se ne 

spremeni. Nič je rezultat vsakič, ko katerokoli število odštejemo samo od sebe.  

 

Težko je razumeti, zakaj za račun 0 : 6 obstaja rešitev, za račun 6 : 0 pa rešitve ni. Kako lahko 

račun 0 : 0 ponuja neskončno rešitev in zakaj se vrednost decimalke 0,1 ne spremeni, če ji 

dodamo več ničel 0,1000000 (Wheeler, 1987). Kljub zahtevnosti razumevanja tega števila je 

ničla izvor velikih navdušenj, in kot sem opazila pri delu v šoli in vrtcu, otroci zelo radi 

raziskujejo meje, ki nam jih ničla prinaša. 
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Pravila za računanje s številom nič so predstavljena v naslednji preglednici 

(Japelj Pavešič in dr., 2011). 

 

Preglednica 2: Pravila za računanje s številom nič 

Operacija Pravilo 

Seštevanje 0 + a = a in a + 0 = a 

Odštevanje 0 – a = –a in a – 0 = a 

Množenje 0 × a = 0 in a × 0 = 0 

Deljenje 0 : a = 0, ko a ≠ 0 tak račun ni smiseln. 

0 : 0 = ?, rezultata ne moremo določiti. 

Katero koli število bi pomnožili z nič, vedno bi dobili odgovor nič. 

Potenciranje a0 = 1, ko a ≠ 0, a = 0 in 0a = 0 

 

3.1.2 Dvojiški številski sistem 

 

Število nič predstavlja polovico dvojiškega številskega sistema. Drugače mu lahko rečemo 

tudi binarni jezik modernih računalnikov, ki ga uporabljajo za kodiranje števil. Števila se pri 

tem ne spremenijo, to je le drugačen zapis zanje. Pri tem številskem sistemu se uporabljata le 

0 in 1 (Bentley, 2010). 

Takšen način nizanja dveh števk je eden izmed najpreprostejših, ki si jih lahko zamislimo. 

Prvi zagovornik takega sistema je bil nemški matematik G. W. Leibniz. Ker pa so številke v 

dvojiškem sistemu niz zelo dolgih sklopov, takšen način računanja za ljudi ni primeren 

(Guedj, 1998). Za štetje do 15 potrebujemo štiri dvojiške števke ali bite, kot je prikazano v 

spodnji preglednici.  

 

Preglednica 3: Zapis števil 0 do15 z dvojiškim zapisom (Bentley, 2010) 

Zapis Število Zapis Število Zapis Število Zapis Število 

0000 0 0100 4 1000 8 1100 12 

0001 1 0101 5 1001 9 1101 13 

0010 2 0110 6 1010 10 1110 14 

0011 3 0111 7 1011 11 1111 15 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Se%C5%A1tevanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mno%C5%BEenje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Deljenje
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3.1.3 Negativna števila in nič 

 

Negativna števila so vsa števila, za katera velja x < 0. Zapišemo jih z dodajanjem minusa pred 

številom (-1, -2, -3, -4 …). Negativna števila so se pojavila dokaj pozno. Prvi so jih 

uporabljali Indijci v 6. stoletju, ko so začeli dolgove zapisovati z negativnimi števili, plačane 

zneske pa s pozitivnimi. Brez uporabe števila nič kot pravega števila in poznavanja njegove 

vloge negativna števila niso obstajala. Potrebovala so več stoletij, da so se pojavila na zahodu, 

kar se je zgodilo šele v 15. stoletju. Še počasneje kot v enačbe so negativna števila vključili v 

matematične risbe. Angleški matematik John Wallis si je z negativnimi števili upal označili 

koordinate točk krivulje šele v 17. stoletju (Guedj, 1998). 

 

3.1.4 Uporaba števila nič v koordinatnem sistemu 

 

Število nič se uporablja tudi v koordinatnem sistemu, ki ga je v njegovi moderni obliki v 

drugi polovici 17. stol. zasnoval matematik Gottfried Wilhelm Leibniz. Poimenoval ga je 

kartezični koordinatni sistem, v čast matematiku in filozofu Reneju Descartesu. ki je v svojem 

delu Geometrija predstavil idejo natančnega zapisa katerekoli točke v ravnini z dvema 

številoma (Levenberg, 2015). Kartezični koordinatni sistem je tako definiran z dvema 

ravnima črtama, vodoravno osjo x in horizontalno osjo y, ki sta pravokotni druga na drugo. 

Njuno presečišče je označeno z 0,0. Ostale točke v koordinatnem sistemu so označene glede 

na oddaljenost od presečišča osi. Uporaba takega koordinatnega sistema je predstavljala 

osnovo analitične geometrije in moderne matematike, pomembno vlogo pri tem je tako 

odigralo tudi število 0 (Levenberg, 2015). Na sliki 17 je grafični prikaz primer kartezičnega 

koordinatnega sistema in treh točk v ravnini. 

Slika 17: Primer koordinatnega sistema z dvema osema  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional#/media/Archivo:Cartesian-coordinate-system.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional#/media/Archivo:Cartesian-coordinate-system.svg
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3.2 V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

 

V vsakdanjem življenju nič srečujemo v različnih oblikah in kontekstih. Izraža se v dveh 

oblikah, govorjeni ali zapisani različici, hkrati pa ima isti zapis lahko veliko pomenov, kar je 

predvsem težko razumeti otrokom. Govorimo lahko o kontekstu matematične ali družbene 

narave, numerični vrednosti ali pa je le opisne narave. Ob besedi nič lahko v slovenskem 

jeziku zasledimo tudi drugačna poimenovanja in sopomenke, kot so ničla, nula, ničeln, ničen, 

nulti, ničti (Janežič, 2012).  

 

Beseda nič ima v matematičnem kontekstu (kot simbol) čisto drug pomen kot v družbenem 

(reki in pregovori). V simbolnem pomenu ničlo najdemo skoraj povsod; na uri, rezultat na 

nogometni tekmi, na termometru, vremenski napovedi, telefonskih številkah, štoparicah in 

odštevalnikih, na tipkovnicah, v trgovini, pri zdravniku (krvna skupina 0), registrska tablica 

na avtomobilu, v dvigalu (pritličje), kot druga oznaka za javno stranišče (00) itn. V šoli se 

otroci z njo srečajo tudi pri predmetih, kot so zgodovina (leto nič), kemija (oksidacijska 

številka elementa), geografija (nadmorska višina), pri slovenščini pa se spoznajo s podobnim 

zapisom velike in male tiskane črke O (Janežič, 2012). 

 

Če besedo nič poiščemo v slovarju slovenskega knjižnega jezika, dobimo kar nekaj rezultatov 

(SSKJ, b. d.): 

− Izraža število (nič in nič je nič, nič celih nič ena / 0,01, ura je sedem nič pet / 7:05, 

tekma se je končala s tri proti nič / 3:0, zavrteti gumb naprave na nič, ena nič zate). 

− Predstavlja nekaj, kar ne obstaja, ne biva (razbliniti se v nič, iz nič ni nič). 

− V nikalnih stavkih poudarja zanikanje (čisto nič, prav nič). 

− Izraža zelo majhno vrednost, količino (to je vse skupaj nič, v primerjavi z njim sem 

pravi nič, vse bo šlo v nič, hiše ne proda za nič na svetu, za vsak nič joka). 

− V medicini označuje krvno skupino nič (0, A, B, AB). 

− Izraža izhodiščno vrednost na merilni lestvici med pozitivnim in negativnim 

(temperature bodo okoli nič). 

− Izraža nebivanje stvari, pojava v situaciji, kot jo nakazuje besedilo (nič ga ne spravi 

v zadrego, nič se ni spremenilo). 

− Izraža popolno zanikanje (nič več nisva prijatelja). 

− Krepi prepoved ali željo, da se kaj ne zgodi (nič ne skrbi; tako si suh, da te nič ni).  
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3.2.1 Leto nič 

 

Leta 1582, ko so sprejeli gregorijanski koledar, ki ga uporabljamo še danes, števila nič pri 

štetju niso uporabljali. Koledar je z letnice 1. pr. n. št. preskočil na leto 1. n. št. To je 

povzročilo enoletni zamik. Prvo stoletje se je zato začelo šele z letom 101, v novo tisočletje 

pa smo uradno zakorakali leta 2001 (Bentley, 2010). 

 

3.2.2 Razlika med 0 in O 

 

Znaka, s katerima zapišemo število nič (0) in veliko črko O, sta si zelo podobna. Ko so pisali 

še na pisalne stroje, so namesto števila 0 uporabljali malo črko o, za število 1 pa malo črko l. 

število 1000 so zapisali l.ooo. Bolj natančno ločevanje je zahtevala uvedba programiranja. Za 

število nič so začeli uporabljati prečrtano ničlo (∅), to pa je povzročilo preglavice 

Norvežanom in Dancem zaradi njihove podobne uporabe črke O (Ø). Na novejših 

avtomobilskih registrskih tablicah so začeli uporabljati ničlo, ki je zgoraj desno prekinjena 

(Wikipedija, b. d.). 

 

 

 

Slika 18: Primer starega zapisa črke O in števila 0 na slovenski registrski tablici 

(vir: https://www.avto.net/_graphics/go_top_100_300px.gif) 

 

Slika 19: Primer novega zapisa številke 0 na slovenski registrski tablici 

(vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/7/7d/Reg_oznaka_slo_nova.png) 

 

3.2.3 Strah pred ničem 

 

Kot zanimivost velja omeniti, da se med fobijami pojavi tudi strah pred ničem. Imenuje se 

oudenofobija. Je prava fobija, ki je uvrščena na listo anksioznih motenj. Ljudje imajo strah 

pred praznino, števili, ki vsebujejo nič, in smrtjo. Velik strah jim povzročajo razni 

odštevalniki, kjer se čas odšteva proti ničli. Obsedajo se z mislimi, kaj se zgodi, ko umremo, 

bojijo se praznih prostorov in stvari (Sedlak-Hevener, b. d.). 

https://www.avto.net/_graphics/go_top_100_300px.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/7/7d/Reg_oznaka_slo_nova.png
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4 KAKO ŠTEVILO NIČ RAZUMEJO PREDŠOLSKI OTROCI 

 

Otrok obvlada določene spretnosti, misli in se izraža na načine, ki kažejo, da matematiko 

uporablja v svojem vsakdanjem življenju že pred dopolnjenim prvim letom starosti 

(Kroflič in dr., 2001). Predmete in igrače razvršča, meri, deli, prešteva, opisuje, jih poimenuje, 

se o njih pogovarja in s tem krepi matematične izkušnje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Števil se začne zavedati v pesmicah, izštevankah, pravljicah, vsakdanjem pogovoru (pet 

prstov, dve nogi), preko zapisanih števil v svoji okolici; na vratih hiš, telefonu, tipkovnici, 

koledarju, igračah, v prometu, uri in družabnih igrah (domine, človek, ne jezi se …). 

 

Otrok števila in štetje šele okoli 5 leta starosti začne povezovati v skupen sistem. Seveda že 

prej uporabljajo števila in z njimi tudi štejejo, ne razumejo pa še pomena vprašanja: »Koliko 

je?« Njihov odgovor na takšna vprašanja je običajno štetje in ne končno število. Če ga po 

rešitvi vprašaš še enkrat, bo ponovno začel šteti. Okoli petega leta starosti otroci ugotovijo, da 

je zadnje prešteto število tudi odgovor. Tako število nič kot tudi neskončnost začneta otroka v 

določeni dobi zelo zanimati (Kroflič in dr., 2001). 

 

Pojem števila nič najprej sreča kot odsotnost neke količine v pogovoru odraslih »Tekma se je 

končala z rezultatom tri proti nič« ali zmanjkalo je piškotov, treba bo iti v trgovino po nove. 

Tudi v matematičnem svetu otrok o ničli razmišlja kot o odsotnosti količine (»imam dve 

kocki, če ne dodam nobene, ostaneta dve«, »če jih pospravim, nimam nobene«) 

(Janežič, 2012). 

 

Težave pri razumevanju števila nič se pojavijo, ker pri otrocih prevladuje eden od pojmov 

števila nič. Te otrok dojema skozi proces učenja, za to pa potrebuje različne izkušnje, s 

katerimi mu je omogočeno spoznavanje in postopno dojemanje števila nič (Janežič, 2012). 

 
 

4.1 PREDSTAVITEV ŠTEVILA NIČ PREDŠOLSKIM OTROKOM 

 

Najlažji način, kako otrokom predstavimo matematične dejavnosti, je preko igre in 

vsakodnevnih dejavnostih. Otrok se s tem, ko matematiko uporablja v igri, matematike z igro 

tudi uči (Kroflič in dr., 2001). 
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Otroke je priporočljivo s pojmom števila nič spoznavati hkrati z ostalimi števili, nikoli ni 

prezgodaj. Ne potrebujemo nobene posebne teme, preko katere, bi ga spoznavali prav s 

številom nič, ampak tega samodejno vključimo v dejavnosti (pesmice z odštevanjem, kazanje 

in preštevanje prstov na roki …). Ko nečesa zmanjka, rečemo, da tega »ni več«. Otroci se 

najprej seznanijo z odsotnostjo količine. Že pri enem letu starosti zna otrok z gibom nakazati, 

da nečesa ni (Janežič, 2012). 

 

Teorije o tem, kdaj je otrok sposoben razumeti idejo o številu nič, so si različne, zato             

je priporočljivo, da otroka z njo začnemo seznanjati že v zgodnjem otroštvu. Mnenje Piageta 

je bilo, da otroci do 11 leta starosti ne morejo v celoti razviti pojma števila nič. Šele takrat    

naj bi dosegli formalno operativno stopnjo, ko je posameznik sposoben abstraktnega              

in hipotetičnega razmišljanja in miselne operacije niso več omejene s konkretnimi primeri. 

Veliko razvojnih psihologov Piagetu očita podcenjevanje sposobnosti majhnih otrok in so   

bolj naklonjeni novejšim spoznanjem o kognitivnem razvoju (Janežič, 2012). Otroci se 

razvijajo individualno, zato mejnike znanj lahko dosegajo ob zelo različnih starostih 

(Japelj Pavešič in dr., 2011). 

 

Naloga vzgojiteljice je, da na otrokova vprašanja pripravi takšne odgovore, ki jih lahko 

ponazori in podpre s primerno dejavnostjo. Najustreznejša razlaga je z odvzemanjem 

predmetov toliko časa, da pridemo do nič predmetov. Po vsakem odvzetem predmetu vse 

preštejemo. Ko odvzamemo še zadnji predmet, ne nehamo šteti, ampak povemo, da je ostalo 

nič predmetov.  

 

Poleg prikazovanja s predmeti in igro je pomembno, da vključimo tudi prikazovanje števil in 

štetje s prsti. Ničlo prikažemo s stisnjeno pestjo, preprosto tako, da skrijemo vse prste na roki. 

Število nič v vrtcu obravnavamo skupaj z ostalimi števili. Z nekaj idejami jo lahko uspešno 

vključimo v vsa področja kurikuluma. 

 

4.1.1 Vsakodnevne in načrtovane dejavnosti 

 

V vrtcu je ustvarjeno primerno okolje za učenje skozi igro. Otroku nudi priložnost, da se sreča 

z zapisom števil na plakatih, različnimi simboli, grafičnimi prikazi, geometrijskimi liki in 

telesi, vse to, še preden jih razume in zmore zapisati sam. Pri opremljanju prostora in okolja, v 
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katerem otroci bivajo, je priporočljivo, da se mesta igrač označi z napisi in simboli 

(Kroflič in dr., 2001). 

 

Vzgojiteljica mora pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu upoštevati nekatere pomembne 

zakonitosti (Kroflič in dr., 2001): 

− Pri dejavnostih zmore otrok običajno sodelovati le kratek čas, mlajši le nekaj minut, 

starejši do pol ure. 

− Otrok več znanja pokaže pri igri, kot pa, ko to od njega zahtevamo. 

− Ob vsakdanjih dejavnostih se otrok zave, da potrebuje matematiko v vsakdanjem 

življenju. 

− Matematike se uči, ker jo potrebuje zdaj in ne na zalogo. 

 

Naloga odraslih je, da otroku predstavijo dejavnosti, še bolj pomembno pa je, da se sami 

vključijo v igro otrok, jih vodijo, usmerjajo in spodbujajo. Pri matematičnih dejavnostih imajo 

odrasli zelo pomembno vlogo. Iskati morajo povezavo med matematiko, vsakdanjim 

življenjem in igro. Pri pogovoru z otrokom naj uporabijo tudi izraze malo, veliko, nič, vzeti, 

razdeliti in otroke spodbujati k uporabi teh izrazov (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Pomembno je, da se otrokom matematične dejavnosti približajo postopoma in do mere, ki so 

jo sposobni razumeti. Potrebno je stalno prilagajanje sposobnostim in interesom otrok. Otrok 

se mora pri matematičnih dejavnostih dobro počutiti, doživljati mora uspeh, zato morajo biti 

dejavnosti prilagojene otrokovim sposobnostim in interesu. Napake moramo sprejemati kot 

priložnost za otrokov napredek. Štetje s prsti je predpogoj za uspešno seštevanje in odštevanje 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V kurikulumu za vrtce so zapisani naslednji splošni matematični cilji, znotraj katerih lahko 

vključimo tudi spoznavanje pojma nič (Kurikulum za vrtce, 1999): 
 

− Otrok za števila potrebuje imena. 

− Od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in razlikovanje 

med številom in števnikom. 

− Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1. 

− Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje in odštevanje. 

− Uporablja simbole, z njimi zapisuje dogodke in opisuje stanje. 
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− Spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 

− Klasificira in razvršča.  

− Spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter snovem in objektom išče skupne in 

različne lastnosti. 

 

4.1.2 Primeri dejavnosti s številom nič v vrtcu 

 

Dejavnosti, s katerimi dosegamo zadane cilje, so v kurikulumu razdeljene na 1. in 2. starostno 

obdobje in vzgojiteljem predlagajo različna področja, na katerih lahko pripravijo dejavnosti za 

svojo skupino. Iz nabora vseh dejavnosti, predstavljenih v kurikulumu, sem izbrala tiste, v 

katere je možno vključiti in preko njih otrokom predstaviti število nič.  

 

Dejavnosti za otroke stare od 1 do 3 let (Kurikulum za vrtce, 1999): 

 

− Štetje kar tako (ena, dva, sedem, pet). 

− Igra z materiali in predmeti, na katerih so števila. 

− Opazovanje števil v svojem okolju in štetje. 

− Poimenovanje in uporaba besed za števila in predmete. 

− Pesmi, izštevanke in zgodbe v katerih najdemo števila. 

− Igre s prsti, štetje na prste, igra s sencami prstov. 

− Prirejanje ena na ena in deljenje objektov na več skupin, opazovanje kaj nastane in kaj 

ostane. 

− Spoznavanje in uporabljanje besed za števila. 

− Opazovanje rabe simbolov in sodelovanje pri pogovoru o pomenu simbolov. 

− Napovedovanje rezultatov. 

 

Dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let (Kurikulum za vrtce, 1999): 

 

− Igre, v katerih otrok zazna ritem, ga ponovi z enakim številom udarcev na inštrument. 

− Gibanje (1 poskok, 5 počepov, 0 korakov naprej). 

− Štetje naprej in nazaj, števila dobijo pravilno zaporedje. 

− Odkrivanje števil na različnih predmetih in igračah s katerimi se igra. 

− Poimenovanje števil, preštevanje predmetov, pridobivanje izkušenj s pomenom in 

zapisom števila nič. 
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− Opazovanje datuma na koledarju. 

− Štetje predmetov in ljudi po odvzemanju in dodajanju, nadaljevanje štetja, tudi če so 

predmeti v drugi škatli. 

− Igranje družabnih iger, ki vsebujejo štetje in števila. 

− Seštevanje in odštevanje, ko odgovarjajo na enostavna vprašanja ob vsakdanjih 

opravilih. 

− Ugotavljanje in primerjanje z vrstniki: koliko imam, kdo ima več ali manj? 

− Opazovanje rabe simbolov in sodelovanje v pogovoru o pomenu teh simbolov. 

− Se igra igre vlog; trgovina, tržnica, igra z denarjem … 

 

4.2 ŠTEVILO NIČ V OSNOVNI ŠOLI 

 

Kot imamo v vrtcu Kurikulum, v katerem so omenjeni cilji in načrtovane dejavnosti, imamo v 

osnovnih šolah svoj dokument Letni delovni načrt, ki ga oblikuje ministrstvo za šolstvo. V 

njem najdemo področja dejavnosti, ki jih moramo obravnavati v določenem razredu, 

priporočeno je, da temu načrtu sledijo, uporabljajo pa lahko svoje načine poučevanja. 

 

4.2.1 Vpeljava števila nič v prvem razredu osnovne šole 

 

Otroci imajo matematiko zelo radi, vsaj v prvem razredu, ko se učijo števil, ki jih večina 

pozna že iz vrtca in doma. V prvem razredu je velik poudarek na razvoju številskih predstav, 

ki temeljijo na praktičnih aktivnostih. Za oblikovanje pojma število je obvezna uporaba 

konkretnih materialov, nazornih ponazoril in primernih didaktičnih sredstev. Za pouk 

uporabljamo različne materiale in se ne omejimo le na slikovne, saj je njihova uporaba za 

učenca preveč abstraktna. V prvem razredu pri seštevanju in odštevanju veliko delajo z link 

kockami. Glavne metode poučevanja naj tudi v prvih razredih osnovne šole potekajo skozi 

igro, opazovanje in izkustveno učenje (Učni  načrt  matematika, 2011). 

 

Primerne dejavnosti za razvoj zgodnjih številskih predstav so urejanje po velikosti, odnosi in 

štetje. Štejemo naprej, nazaj in s korakom; temu pravimo sekvenčno štetje. Pojme vpeljujemo 

postopoma. Učencem prvega razreda ni treba poznati besed predhodnik in naslednik. 

Pomembno je le, da znajo določiti število, ki je za eno manjše ali večje od danega števila. V 1. 

razredu seštevajo in odštevajo s števili do 20 na konkretni ravni (s palčkami, prsti in 
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kockami), s štetjem oz. preštevanjem, tako dolgo, dokler jih več ne potrebujejo, oz. začnejo 

razumeti števila na abstraktni ravni. Učenci se najprej učijo matematike preko izkustva 

materialnega sveta, nato prek govornega jezika, v naslednji fazi preko slik in diagramov ter 

nazadnje na simbolni ravni (Učni načrt matematika, 2011). 
 

 

Slika 20: Primer zapisa v zvezku učenca prvega razreda (osebni arhiv) 

 

4.2.2 Dejavnosti s številom nič v prvem razredu in prisotne težave 

 

S številom nič se v prvem razredu srečajo v obliki štetja, zapisa in branja števil od 0 do 20. 

ugotavljajo število predmetov v množici manjši od 10 elementov. Določajo predhodnike in 

naslednike števil, spoznajo glavne in vrstilne števnike, nadaljujejo preprosta zaporedja števil 

in jih urejajo po velikosti. Usvojijo tudi seštevanje in odštevanje s števili od 0 do 10 

(Janežič, 2012). 

 

Otrokom večjih težav razumevanje števila nič v prvem razredu ne povzroča. Mogoče 2 do 3 

otroci na začetku potrebujejo dodatno razlago, ostali pa težav s preprostim seštevanjem, 

odštevanjem in odsotnostjo količine, nimajo.  

 

Poleg možnih težav, ki so naštete v nadaljevanju, sem v prvem razredu opazila, da je otrok s 

pomočjo prstov na roki odštel 5-0 tako, da je na roki pokazal 5 prstov, nato je roko stisnil v 

pest in s tem prikazal, da je odštel število nič. Tu se pojavi težava, saj nekateri otroci niso 
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sposobni brez vizualne predstave preklopiti, da če vzameš 0 stran od 5, da ostane pet, saj nič 

ne vzameš. Po tem, ko nič odštejejo tako, da prste stisnejo v pest mislijo, da jim ostane nič. 

Drugo težavo imajo pri pisanju računov, ko morajo napisati račun ob sliki predmetov, kjer 

nobeden od predmetov ni prečrtan (slika 21).  
 

 

 

Slika 21: Primer slikovne naloge s prečrtavanjem  

(vir: Lili in Bine, medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu osnovne šole, 2011) 

 
Težave, ki jih število nič povzroča v prvem razredu osnovne šole, so (Janežič, 2012): 
 

− Učencu se lahko označevanje odsotnosti predmeta s prisotnostjo nekega števila zdi 

nesmiselno, če tukaj ni nič, potem ni potrebno nič zapisati. 

− Otroci so obkroženi z računalniki, telefoni, blagajnami za igro, kjer ničla velikokrat 

leži za številom 9. Tako imajo lahko težave pri predhodniku in nasledniku števil. 

− Prihaja do napak pri seštevanju in odštevanju, saj lahko učenci prištevanje vzamejo 

kot povečanje vsakega števila in tako 0+0 postane 2. 

− Težavo jim tako lahko povzroča tudi razumevanje sistema mestne vrednosti, tako 

jim lahko števili 1 in 10 pomenita enako, saj predvidevajo, da ničla zraven ne 

spremeni ničesar. 
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II  PRAKTIČNI DEL 

 

V praktičnem delu so predstavljene naloge, igre in druge dejavnosti, s katerimi lahko 

vzgojitelji otrokom na zanimiv način predstavijo pojem števila nič.  

 
5  IGRE IN DEJAVNOSTI ZA PREDSTAVITEV ŠTEVILA NIČ  

 

V tem poglavju so na kratko opisane dejavnosti in igre, s katerimi lahko vzgojitelj otrokom 

predstavi število nič. Najprej so opisane dejavnosti, ki jih otroci izvajajo sami in jim jih lahko 

ponudimo kot prosto igro. Za tem pa so opisane dejavnosti, ki jih z otroki izvedemo 

vzgojitelji. Za boljšo predstavo so te dejavnosti razdeljene še na podskupine, glede na 

področje, s katerim se povezujejo.  

 

5.1 OPIS IGER IN DEJAVNOSTI  

 

Poleg opisa dejavnosti so predstavljeni tudi pripomočki, ki so potrebni za njihovo izvedbo. 

Večino primerov in pripomočkov za izvedbo dejavnosti je bilo izdelanih za potrebe dela z 

otroki, ki so sestavljali eksperimentalno skupino otrok v empiričnem delu. Nekaj dejavnosti je 

vzetih iz literature, primerne za otroke, kot so: otroške knjige, delovni zvezki, učbeniki za prvi 

razred osnovne šole, YouTube videi, strokovne raziskave ipd. 

 

Opisi vsebujejo le splošne smernice za izvedbo dejavnosti, iz katerih lahko vzgojitelji izhajajo 

pri svojem delu z otroki.  

 

5.1.1 Samostojne dejavnosti in igre za obravnavo števila nič 

 

Cilji: 

− Otroci se preko dejavnosti in iger spoznavajo s števili.  

− Otroci spoznavajo in utrjujejo simbolne predstave o številih. 

− Otroci se igrajo družabne igre s kocko. 
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Iskanje parov/spomin  

 

Za to dejavnost izdelamo igro spomina, ki vključuje tudi kartico s praznim poljem. Na sliki 22 

so prikazane spominske ploščiče, ki so primerne za dejavnost. En komplet kartic vsebuje 

zapis števila, zraven pa je narisan simbol (drevo, sonce, riba …). Drug komplet kartic vsebuje 

prikaz ujemajočih se simbolov, ki jih je na kartici narisanih toliko, kolikor je vrednost števila 

na prvi kartici. Za lažje prepoznavanje parov so številke pobarvane z enako barvo kot sličice.  

 

Igro lahko otroci uporabljajo na dva načina. Prvi je, da jo manjša skupina otrok, 2 do 3 igralci, 

uporabijo kot spomin, tako da obračajo po dve kartici hkrati in iščejo pare. Drugi način je 

individualna igra sestavljanja parov, kot je prikazano na spodnji sliki. 

 

 

Slika 22: Pari za spomin (osebni arhiv) 

 

Kartice za sestavljanje števil 

 

Za to dejavnost se pripravi kartice s števili, sestavljenimi iz lego kock. Naloga otrok je, da na 

kartice položijo kocke enake barve in oblike, kot jo vidijo na sliki. Tako sestavijo števila, 

poleg pa položijo tudi število kock, ki jih število predstavlja. Pomanjšana oblika kartic je 

prikazana na sliki 23.  
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Slika 23: Kartice za sestavljanje števil (osebni arhiv) 

 

Sestavljanke s števili  

 

Otrokom lahko ponudimo razne sestavljanke, na katerih je prisotno tudi število nič. Primer 

ene izmed sestavljank je prikazan na sliki 24. Otrok se tekom samoiniciativne igre spoznava s 

števili, vključno s številom nič. 

 

Slika 24: Sestavljanka (osebni arhiv) 

Domine  

 

Domine so primerna dejavnost, saj imajo tudi polja brez pikic, ki predstavljajo nič. Namen 

igre je, da se znebimo vseh svojih ploščic, ki smo jih na začetku enakomerno razdelili med 

vse igralce. Ploščico lahko otroci položijo na mizo le, če se število pik na eni strani domine 

ujema s številom pik na drugi domini. Igra se zaključi, ko vsi igralci položijo na mizo vse 

svoje domine. 
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Parkirišče za domine  

 

Vzgojitelj pripravi podlago, na kateri so označena polja oziroma parkirišča, ki so oštevilčena s 

številkami od 0 do 12. Cilj igre je, da otrok na parkirišča razvrsti vse domine. Da naloga ni 

preveč zahtevna, lahko poleg številk na parkirišča narišemo tudi število pikic, ki so v enakih 

vzorcih kot pike na dominah za razvrščanje. Primer podlage za igro parkirišča za domine je 

prikazan na sliki 25. 
 

 

 

Slika 25: Parkirišče za domine (osebni arhiv) 

 

Natikanke  

 

Za dejavnost natikanke pripravimo kartončke, na katerih so narisana navodila, kako se 

natikanka sestavi. Običajno igro se prilagodi tako, da vsaj ena izmed palčk na vsakem 

kartončku ostane prazna. Natikanka s takim navodilom je prikazana na sliki 26. 

 

Slika 26: Natikanka (osebni arhiv) 



 

43 

 

 

 

Druga oblika izvedbe te dejavnosti pa je natikanje perlic na vrvico. Otroci imajo na razpolago 

perlice različnih barv, ki jih natikajo na vrvico. Vzgojiteljica lahko poda navodilo, koliko 

perlic posamezne barve lahko izberejo in pri tem vključi tudi število nič. Na primer, da 

izdelajo ogrlico, ki nima nobene perlice v obliki kocke in nič rdečih perlic. 

 

Igre s kartami  

 

Primerna je vsaka igra s kartami, pri katerih je cilj, da ti na koncu v roki ne ostane nobena 

karta (vojna, črni Peter, osel) ali igre s kartami, ki vključujejo število nič, kot je tudi novejša 

različica enke. 

 

Družabne igre s prirejeno kocko s pikami ali števili od 0 do 5 

 

Otrokom ponudimo na voljo več iger, kot je na primer igra »človek, ne jezi se«, »lestve in 

kače« in ostale podobne igre. Cilj teh iger je, da se otroci po poljih premikajo z metanjem 

kocke. Na tradicionalnih kockah so vrednosti od 1 do 6, pri spoznavanju števila nič pa 

uporabljamo prirejene kocke z vrednostmi od 0 do 5. Drugačno pravilo pri igri s prirejenimi 

kockami je le, da ko na kocki pade vrednost nič, igralci ostanejo na istem polju, oz. se ne 

premaknejo naprej. Za nadgradnjo dejavnosti vzgojitelj lahko poleg kock izdela tudi lastno 

podlago za družabno igro, bodisi v sodelovanju z otroki bodisi sam. Na sliki 27 je 

predstavljen primer lastne družabne igre s prirejenimi kockami za igranje. 

 

Slika 27: Igra nič se ne jezi (osebi arhiv) 
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5.1.2 Matematične dejavnosti na temo števila nič 
 

Cilji:  

− Otrok za prepoznavanje količine in števila uporablja imena in simbole.  

− Otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom. 

− Otrok išče število nič na predmetih in v okolici. 

 

Igra s škatlicami 
 

Za dejavnost pripravimo štiri škatlice. Vanje položimo različno število predmetov (0, 1, 2 in 

3), jih postavimo pred otroke in škatlice dobro premešamo. Naloga otrok je, da ugotovijo, 

koliko predmetov je v posamezni škatlici, ne da vanjo pogledajo. Po nekaj poskusih se igro 

prekine, otrokom razdeli listke in pisalo ter se jih prosi, naj škatlice označijo tako, da jim bo 

to pomagalo pri ugibanju, koliko predmetov je v posamezni škatlici. Ko otroci označijo 

škatlice, jih ponovno premešamo in spet povprašamo po številu predmetov v škatlicah. Po 

tednu dni preverimo, ali otroci prepoznajo lasten zapis za števila, predvsem za število nič. 

Nalogo s škatlicami ponovimo in tako preverimo napredek otrok. 

 

Štetje s prsti 

 

Ob govorjenju števil ta prikažemo tudi na prste. Za prikaz števil in štetja s prsti si lahko 

pogledamo sliko (primer slike 28), na kateri so narisani prikazi štetja na prste obeh rok, ob 

njej preštejemo, koliko prstov kaže in to ponovimo s svojimi rokami. Vključimo tudi stisnjeno 

pest, ki predstavlja število nič.  

 

Slika 28: Štetje do deset s pomočjo prstov  
(vir: Začenjamo s štetjem, Patilla Peter) 
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Naslednja igra za prikaz števil na prste je igra senc. Za dejavnost potrebujemo platno (belo 

rjuho) in vanjo usmerimo vir svetlobe. Otroci dobijo kartice s prikazanim številom in ga 

poskušajo s pomočjo sence prikazati drugim otrokom, ki ugibajo, katero število je to.  

 

Spoznavanje števil in njihovih količin preko kartic 

 

Za to dejavnost pripravimo kartice, na katerih so narisane številke, ki vlečejo voz s 

pripadajočim številom kock. Števila barvno uredimo tako, da je zadnja kocka na vozu, ki je 

bila dodana, enake barve kot sama številka. Ko pri vsaki sličici preštejemo število kock, 

ugotovimo, kako je številki na sliki ime.  

 

Kartice se lahko za nadgradnjo dejavnosti razreže na dva dela. Naloga otrok je, da poiščejo 

ujemajoči del kartice in sestavijo voz z ujemajočim številom kock. Da je naloga lažja, se 

kartice razreže vsako malo drugače. Primer kartic s števili, ki jih lahko uporabimo za 

dejavnost, so prikazane na sliki 29. 

 

Slika 29: Kartice s števili (osebni arhiv) 

 

Simbolni zapis števila nič 

 

Vzgojitelj otrokom naroči, naj v igralnici poiščejo število nič na različnih predmetih, igračah, 

plakatih, revijah ipd. Dejavnost se nadaljuje na sprehodu, kjer se otrokom poda enako nalogo, 

torej iskati število nič na ulici, ob cesti, v naravi ipd.  

 

Za nadgradnjo dejavnosti pripravimo različne predmete in slike, na katerih je število nič in na 

katerih ga ni. Naloga otrok je, da te predmete in slike razvrstijo v dve kategoriji (drevesni 

diagram). Na predmete, na katerih najdejo število nič (0), in druge, na katerih ga ni (∅). 
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5.1.3 Jezikovne in umetnostne dejavnosti na temo števila nič 
 

Cilji: 

− Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe 

jezika. 

− Otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju pred 

pojmovnih struktur (število, količina, prostor, čas). 

− Otrok razvija sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih: 

dramskem, likovnem in glasbenem. 

 

Predstavitev števila nič preko zgodbe 

 

Za dejavnost lahko uporabimo literaturo, primerno za otroke. Primerna zgodba v slovenskem 

jeziku bi bila Cesarjeva nova oblačila, katere avtor je Hans Christian Andersen, saj cesar na 

sebi nima nič oblačil. Zgodbo priredimo na način, da služi namenu, in preko pogovora z 

vprašanji vpeljemo pojem števila nič. Preberemo lahko knjigo avtorja Briana Knappa z 

naslovom Števila, kjer na kratko predstavi zgodovino števila nič. 

 

Uporabimo pa lahko tudi tujo literaturo, kjer ob slikah ali videu prevajamo ali prosto 

pripovedujemo zgodbo. Primernim knjigam, ki jih lahko uporabimo, prilagam tudi YouTube 

posnetke za lažjo predstavo o vsebini. 

 

− Zero the Hero, avtorica Joan Holub (knjiga).  

 

Videoposnetek dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=OlY-CX-bi4s&t=137s 

Kratek opis: Število nič zbadajo, da ni nič vredno. Nič ne doda pri seštevanju in nič ne 

odvzame pri odštevanju, pri deljenju pa sploh nima pomena. Ugotovijo pa, da jih pri 

množenju vse spremeni v nič. Zaradi tega ga ne marajo in ga izločijo. Nič pa ve, da je vreden 

več kot le nič in ko števila zaidejo v težave, se lahko končno izkaže kot pravi junak. 

 

− Zero is the leaves on the tree, avtorica Betsy Franco (knjiga). 

 

Videoposnetek dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=3wS3SxmGFKQ 

Kratek opis: Kako prešteti nič nečesa? V tej knjigi avtorica ta pomemben matematični pojem 

razišče na način, ki bo otroke spodbudil, da bodo iskali število nič povsod.  

https://www.youtube.com/watch?v=3wS3SxmGFKQ
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− A Place for Zero, avtorica Angeline Sparagna LoPresti (knjiga). 

 

Videoposnetek dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=76--wKA1yYQ 

Kratek opis: V knjigi se ničli pridružimo pri odkrivanju pomena svojega obstoja. V 

domišljijski deželi Digitariji ne najde svojega pravega mesta, vse dokler se ne pridruži enki in 

skupaj sestavita čisto novo število. 

 

− Zero, avtorica Kathryn Otoshi (knjiga). 

 

Videoposnetek dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=QrT6rGcJ6Ik  

Kratek opis: Ničli se zdi, da je po videzu drugačna od ostalih števil, velika, okrogla in z veliko 

luknjo v sredini. Tudi ko se ostala števila razvrščajo po velikosti, se počuti zapostavljeno, saj 

velikokrat ni vključena v igro. Zato se poskuša izravnati, raztegniti in spremeniti, da bo 

sprejeta, vendar na koncu spozna, da je samo ona lahko ničla. 

 

− Less Than Zero, avtor Stuart J. Murphy (knjiga). 

 

Videoposnetek dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=B8fxwu8WXUc 

Kratek opis: Pingvinček Perry potrebuje devet školjk, da bi si kupil ledeni skuter, vendar mu 

varčevanje ne gre dobro od rok. Medtem ko Perry služi, zapravlja, izgublja in si izposoja 

školjke, nam preprosti linijski diagram predstavlja koncept negativnih števil in ničle. 

 

− Curious George, zeros to donuts (risanka). 

 

Risanka dostopna na: https://www.youtube.com/watch?v=9_sGtgm_AqU (0:00 do 4:52)  

Lahko si pogledamo kratko risanko, o kateri se po ogledu pogovorimo. 

Kratek opis: V tej epizodi se prikupni otroški lik, radovedni George, uči o pomenu števila nič. 

Ko ga njegov prijatelj pošlje po krofe, pa naročilu 12 krofov doda še dve ničli in jih kupi 

1200. Le kaj bo naredil s toliko krofi?  

 

Predstavitev števila nič preko pesmi 

 

Za dejavnost izberemo pesmi, s katerimi lahko otrokom predstavimo število nič. Primerni 

pesmici sta: Pet majhnih račk in Tri majhne žabice, avtorice Romane Kranjčan. V knjigi 

Čarimatika, ki jo je napisala Bina Štampe Žmavc, pa najdemo pesem o ničli. Ker je manj 

znana, prilagam njeno besedilo. 

https://www.youtube.com/watch?v=QrT6rGcJ6Ik
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Brina Štampe Žmavc – Ničla 

 
Okrogel obod iz samega niča – 

večkratna ničelna sem krasotica. 

Sto tisočkrat nič, še zmeraj me ni, 

peharček ničel kot nič izpuhti. 

 

Čič ne da nič in nič je brez prič – 

lahko sem najboljša ali zanič; 

pred ogledalom vsa moja mičnost 

je čisto prozorna kroglasta ničnost. 

 

Če pa zaplešem skupaj z enico, 

takoj sem okronana za desetico, 

v desetem kraljestvu veljam za kraljico, 

ki zvonko uglaša števil govorico. 

 

Dramatizacija 

 

Za dramatizacijo si lahko izberemo pesem Pet majhnih račk avtorice Romane Kranjčan in 

pesem lutkovno uprizorimo s preprostimi lutkami, ki jih skupaj izdelamo. V pesmici račke 

odhajajo na potep, dokler ne ostane več nobena.  

 
5.1.4 Gibalne dejavnosti na temo števila nič 
 

Cilji: 

− Otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, skok, počep, met). 

− Otrok pojme količine povezuje z gibalnimi dejavnostmi.  

− Otrok aktivno sodeluje pri različnih gibalnih igrah. 

 

Gibalne igre 

 

Kot primerno dejavnost lahko izvedemo gibalno igro mama, koliko je ura. V igro vključimo 

nič mišjih korakov, nič žabjih poskokov ipd.  
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Pravila igre: Otroci se postavijo na eno stran telovadnice ali igrišča, vzgojitelj, ki prevzame 

vlogo mame pa na drugo stran. Vsak otrok vpraša: »Mama, koliko je ura?«. Vzgojitelj 

odgovori vsakemu posebej za koliko korakov, poskokov, se lahko premakne za »pet mišjih 

korakov, dva slonja koraka, nič žabjih poskokov ipd.« Kdor pride prvi do mame, je 

zmagovalec. 

 

Kot podobno dejavnost lahko izvedemo igro igralna polja. Obroče postavimo v obliko kroga, 

podobno kot pri igri človek ne jezi se. Za igro lahko izdelamo kocko iz pene, na kateri so 

števila od 0 do 5, ali pripravimo kartončke s števili, ki jih naključno obračamo med igro.  

 

Pravila igre: otrokom z metom kocke povemo, za koliko polj in na kakšen način se 

premaknejo naprej. Vsako število ima svoj način gibanja: pri številu nič počepnejo, pri ena se 

zavrtijo v naslednje polje, pri dva skočijo z eno nogo za dva polja naprej, pri tri stopijo tri 

korake nazaj, pri štiri skočijo sonožno (žabji poskoki) za štiri polja naprej, pri pet stopijo za 

pet korakov naprej.  

 

Igro se lahko igra tako, da se vsi otroci premikajo naenkrat, lahko pa določimo metalca kocke, 

ki igra skupaj z otrokom, ki je na polju. V tem primeru se vsak otrok premika posebej, 

uredimo pa tudi prostor za njegovo hiško, začetno polje, iz katerega otrok igro začne, in 

končno polje, ki določa konec igre.   

 

Metanje obročev 

 

Za dejavnost pripravimo več stožcev, na katere otroci mečejo obroče. Ko so vsi obroči na 

stožcih ali na tleh, zaključimo z metanjem in preštejemo, koliko obročev nam je uspelo 

spraviti na vsakega od stožcev. Zgrešene obroče pustimo na tleh, saj to pomeni še več praznih 

stožcev, ki prikazujejo število nič. 

 

Baloni 

 

Zadnja dejavnost je lahko igra z baloni. Balone si otroci najprej podajajo po zraku, in če 

kakšen pade na tla, ga tam pustijo. Ko padejo na tla vsi baloni, je igre konec. Takrat damo 

otrokom navodilo, naj vse balone počijo. Ko poči še zadnji balon, vprašamo otroke: »Koliko 

balonov nam je ostalo?« 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Načrtovano učenje in uporaba števila nič pri dejavnostih se običajno izvaja šele v prvem 

razredu osnovne šole. V vrtcu pa je poudarek na štetju z naravnimi števili, pri katerem se nič 

izpusti. Pojem števila nič za razliko od drugih števil predstavlja odsotnost, ki je otrokom težje 

razumljiva. Zakaj bi se učili o nečem, česar sploh ni? V slovenski literaturi, primerni za 

otroke v vrtcu, sem našla le dve knjigi in eno pesmico, v katerih je vključeno število nič.  

 

Tako sem se odločila, da sama preverim, kako otroci razumejo število nič ter kakšen pomen 

mu pripisujejo. Zanimalo me je, v kolikšni meri načrtovane dejavnosti na temo števila nič, kot 

sem jih predstavila v praktičnem delu in jih izvedla z eksperimentalno skupino v vrtcu, pri 

predšolskih otrocih spodbujajo razumevanje tega števila in kako se otroci na tovrstne 

dejavnosti odzivajo. Dodatno sem želela ugotoviti, do katere mere so predšolski otroci stari 5 

let, torej že pred vstopom v šolo, sposobni razumeti pojem števila nič. V empiričnem delu so 

predstavljeni rezultati raziskovanja na temo števila nič pri otrocih starih 5 let in prvega 

razreda osnovne šole.  

 

6.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Za namen raziskave sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Raziskovalno vprašanje: Kako število nič razumejo predšolski otroci in učenci prvega 

razreda osnovne šole? 
 

2. Raziskovalno vprašanje: Ali otrokom število nič povzroča večje težave kot ostala 

števila? 
 

3. Raziskovalno vprašanje: Se med predšolskimi otroki in učenci prvega razreda 

pojavljajo razlike v razumevanju števila nič?  
 

4. Raziskovalno vprašanje: Ali lahko ob pravilnem pristopu in primernih nalogah 

predšolskim otrokom razumevanje števila nič olajšamo? 
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6.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

6.2.1 Raziskovalna metoda 
 

Pri raziskovanju sem za zbiranje podatkov uporabila deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo raziskovanja. Prvi del raziskovanja je predstavljalo opazovanje z 

udeležbo. Rezultate izvajanja dejavnosti sem nato zbrala s pomočjo preizkusa znanja in jih 

prikazala s pomočjo grafov. Rezultate sem interpretirala, analizirala in jih med seboj 

primerjala. 

 

6.2.2 Raziskovalni vzorec 

 

Empirični del diplomskega dela sem izvedla v Osnovni šoli Medvode in Vrtcu Mojca v 

Ljubljani. Vzorec predstavlja 42 otrok iz vrtca, ki so bili že stari 5 let, ter 40 učencev iz 

prvega razreda osnovne šole. Otroke iz vrtca sem razdelila v dve podskupini: 

eksperimentalno, ki je sodelovala pri dejavnostih in igrah, s katerimi smo spoznavali število 

in pojem nič in kontrolno skupino, s katero nisem izvajala dejavnosti. Ta nam predstavi nivo 

znanja o številu nič, ki ga imajo 5-letni otroci iz vsakdanjega življenja.  

 

Vzorec je bil naslednji: 

 

− Eksperimentalna skupina 

Predstavljala je 21 otrok, starih 5 let, od tega 9 deklic in 12 dečkov.  

− Kontrolna skupina 

Predstavljala je 21 otrok, starih 5 let, od tega 14 deklic in 7 dečkov. 

− Skupina učencev 1. razreda 

       Predstavljala je 40 otrok iz dveh prvih razredov, od tega 22 deklic in 18 dečkov. 

 

Za sodelovanje otrok v raziskavi, preverjanju znanja in uporabo fotografij, ki so nastale med 

dejavnostjo, sem pridobila soglasje staršev.  

 

6.2.3 Merski inštrument 

 

Po izvedenih dejavnostih, ki sem jih izvedla v eksperimentalni skupini, sem pripravila 

preizkus znanja z desetimi nalogami, ki so opisane v nadaljevanju.  
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Prva naloga je vzeta iz Hughesove raziskave o razumevanju količinskih predstav in 

ponazarjanju števila nič pri predšolskih otrocih in učencih prvega razreda osnovne šole 

(Janežič, 2012). Ostale sem pripravila sama. 

 

Celoten preizkus znanja je priložen v prilogi 1. 

 

Naloga 1 

 

V prvi nalogi so narisane 3 mize, nad katerimi je zapisano navodilo. Otroci morajo na vsako 

mizo narisati primerno število kock. Na prvo mizo eno kocko, drugo tri kocke in na tretjo nič 

kock.  

 

Slika 30: Prva naloga preizkusa znanja 

Naloga 2 

 

V drugi nalogi je 6 stolpcev, pod katerimi so v kvadratkih zapisana števila. Navodilo naloge 

je, da pobarvajo pravo število kvadratkov.  
 

 

Slika 31: Druga naloga preizkusa znanja 
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Naloga 3 

 

Pri tretji nalogi je zastavljeno vprašanje: Ali je nič število? Obkrožiti morajo odgovor DA ali 

NE. 

 

Naloga 4 

 

Četrta naloga vsebuje besedilno nalogo.  
 

 

Slika 32: Četrta naloga preizkusa znanja 
 

Naloga 5 

 

Pri peti nalogi je narisana slika kače s črkami v posameznih poljih. Ta naloga je izpeljanka 

iger, ki se jih igra s kocko. Naloga je zahtevna, zato je treba pozorno slediti in poslušati 

sprotna navodila. Igra se začne v polju glave, kamor položijo pisalo. Ko povemo število, se za 

toliko polj premaknejo po kači naprej. Števila so 3, 1, 0, 2, 4, 0, 5, 0. Ko se premaknejo za 

število nič, dobijo dodatno navodilo, da pobarvajo polje na katerem so. Tako so na koncu ob 

pravilnem premikanju po poljih pobarvana 3 polja (Č, I, N). Besedo ali črke, ki so jih dobili, 

je treba zapisati na črto pod sliko.  
 

 

Slika 33: Peta naloga preizkusa znanja 
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Naloga 6 

 

Pri šesti nalogi je treba zapisati število nič in črko o. 

 

Naloga 7 

 

Pri sedmi nalogi je prikazanih 12 slik različnih predmetov in stvari, na katerih je moč najti 

številke in črke. Navodilo za reševanje naloge je, da poiščejo vse slike, na katerih je število 

nič, in jih obkrožijo. 

 

Slika 34: Sedma naloga preizkusa znanja 

 

Naloga 8  

 

V osmi nalogi je zapisanih 6 računov, pri katerih je treba upoštevati pravila za računanje s 

številom nič in biti pozoren na znak za minus in plus.  
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Slika 35: Osma naloga preizkusa znanja 

 

Naloga 9  

 

V deveti nalogi je slika živali na kmetiji. Navodilo za reševanje naloge je, da posamezne 

živali preštejejo in v kvadratke pod sliko zapišejo njihovo število. 

Slika 36: Deveta naloga preizkusa znanja 

 

Naloga 10 

 

Deseta naloga sprašuje po tem, kaj otrokom predstavlja nič. Nalogo se individualno reši z 

vsakim otrokom ter se zapiše njegov odgovor.  



 

56 

 

 

 

6.2.4 Postopki zbiranja in obdelave podatkov 

 
Postopek zbiranja in obdelave podatkov je potekal v štirih korakih.  

 

1. Ugotavljanje razumevanja števila nič pri otrocih v eksperimentalni skupini. 

2. Izvedba dejavnosti in iger z otroki v eksperimentalni skupini za pridobivanje spoznanj 

o številu nič. 

3. Izvedba preizkusa znanja po izvedbi dejavnosti v eksperimentalni skupini v vseh treh 

raziskovanih skupinah (eksperimentalni skupini, kontrolni skupini in prvem razredu). 

4. Ugotavljanje razumevanja števila nič pri predšolskih otrocih in učencih prvega 

razreda. 

 

Najprej sem v eksperimentalni skupini izvedla igro s škatlicami, s katero sem ugotavljala 

predznanje zapisa števila nič in razumevanje pomena odsotnosti. Dejavnost sem izvedla z 

vsakim otrokom posebej, sproti beležila odgovore otrok in rezultate analizirala.  

 

Nato sem za delo z eksperimentalno skupino pripravila več dejavnosti in iger, s katerimi sem 

otrokom predstavila število nič. Dejavnosti v eksperimentalni skupini so potekale med 15. 5. 

2017 in 23. 6. 2017.  

 

Za ugotavljanje napredka otrok iz eksperimentalne skupine glede razumevanja števila nič sem 

po izvedenih dejavnostih pripravila preizkus znanja. Ta je vseboval 10 nalog, s katerimi sem 

preverila, kako otroci razumejo število nič kot odsotnost elementov, rezultat pri odštevanju, 

prepoznavanje simbolnega zapisa števila nič ter kako razumejo sam pojem nič. Preizkus 

znanja je priložen v prilogi 1. 

 

Preizkus znanja sem najprej izvedla v eksperimentalni skupini, nato pa še s kontrolno 

skupino, prav tako 5-letnih otrok iz vrtca in učenci prvega razreda osnovne šole. Z 

vrtčevskimi otroki sem preizkus znanja reševala v manjših skupinah, saj sem tako lažje 

preverila, če so naloge pravilno razumeli. V prvem razredu je preizkus znanja reševala cela 

skupina hkrati. Zadnjo nalogo sem z otroki vseh skupin (kontrolno, eksperimentalno, prvi 

razred) izvedla individualno, tako da sem vsakega otroka posebej vprašala po odgovoru in ga 

zapisala.  
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Preizkus znanja sem točkovno ocenila ter rezultate predstavila s pomočjo grafov in tabel. Za 

statistično analizo in vizualni prikaz rezultatov sem uporabila program Microsoft Excel. 

 

S pomočjo deskriptivne statistike in kvalitativne analize sem primerjala rezultate otrok in 

učencev vseh udeleženih skupin za vsako nalogo posebej. Nato sem rezultate preizkusa znanja 

primerjala še glede na spol, saj me je zanimalo, ali se med dečki in deklicami pojavljajo 

razlike v razumevanju.    

 

6.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

Rezultate in interpretacijo bom podala po korakih, po katerih je potekalo raziskovanje. 

 

V svoji raziskavi sem preko različnih nalog s pomočjo preizkusa znanja ugotavljala, kako 

otroci, stari 5 let, in otroci prvega razreda razumejo število nič. Naloge v preizkusu znanja so 

bile zastavljene tako, da sem lahko preverila razumevanje števila nič, vključno s 

prepoznavanjem napisanih simbolov, količinsko predstavo števil, simbolno predstavo zapisa 

števil, odsotnost količine, konkretne primere preko besedilne naloge, iskanja ničle na slikah 

predmetov, računsko razumevanje, štetje ter predstavo o pojmu nič.  

 

Dejavnosti in igre so bile predstavljene v praktičnem delu, v nadaljevanju pa bom zapisala 

evalvacijo izvajanja dejavnosti v eksperimentalni skupini po vrstnem redu izvajanja. Prva 

dejavnost, s katero sem ugotavljala predznanje otrok v eksperimentalni skupini, je podala 

zanimive rezultate, zato sem jih prikazala tudi grafično.  

 

6.3.1 Ugotavljanje razumevanja števila nič pri otrocih v eksperimentalni skupini. 
 

Prva izmed dejavnosti je bila priredba dejavnosti iz raziskave Hughesa (igra s konzervami in 

preverjanje svojega zapisa števil), ki je raziskoval, kako predšolski otroci in učenci prvega 

razreda razumejo količinske predstave in ponazarjanje števila nič (Janežič, 2012). 

Poimenovala sem jo igra s škatlicami. 

 

Najprej sem z otroki posamezno izvedla dejavnost, kjer sem jih prosila, da na liste zapišejo 

simbole za število kamenčkov v posamezni škatlici. Po tednu dni sem preverila uspešnost 
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prepoznavanja njihovega lastnega zapisa za število nič. S tem se preveri ali otrokom njihove 

lastne oznake pomagajo pri ugotavljanju pravilnega števila kamenčkov. Rezultati, ki sem jih 

pridobila, so predstavljeni v nadaljevanju.  

 

Namen dejavnosti je bil, da otroci za zapis količin na papir dobijo razlog. Pred otroke sem 

postavila 4 škatlice, v katerih je bilo različno število kamenčkov. Škatlice sem zaprla in jih 

premešala. Otrokom sem dovolila, da s tresenjem poskusijo ugotoviti, koliko kamenčkov je v 

vsaki izmed škatlic. Več otrok me je začudeno pogledalo in povedalo, da tega ne morejo 

vedeti. Spodbudila sem jih, naj poskusijo ugotoviti. Nekateri so opazili, da so tri škatlice, ko 

so jih potresle, zaropotale, ena pa ne. Vprašala sem jih, kaj bi to lahko pomenilo. Če so 

odgovorili, da je ena škatla prazna ali da v njej ni nobenega kamenčka, sem jim povedala, da 

to pomeni, da je v škatlici nič kamenčkov. Da bomo za naslednjič vedeli, koliko kamenčkov 

je v škatli, sem jih prosila, naj na listke zapišejo simbol oz. število, ki predstavlja, koliko 

kamenčkov je v škatlicah. Večina otrok je uspešno preštela in zapisala simbol s številko. 

Rezultati so predstavljeni v grafu na sliki 37. 

 

 

Slika 37: Grafični prikaz števila otrok glede na njihov zapis števila nič 

 

15 otrok od skupno 23 je zapisalo pravilen simbol za število nič, kar predstavlja 65,2 % delež 

otrok. Trije otroci so namesto simbola 0 pustili prazen listek. Štirje otroci pa so si sami 

izmislili poseben simbol, ki je njim predstavljal število nič.  

 

Opazila sem tudi, da veliko otrok obrača številke. En primer pa mi je izstopal po tem, da otrok 

ni zapisal številke, ki predstavlja števila kamenčkov, ampak je zapisal kar štetje. Za tri 

kamenčke je tako zapisal 123, kar je razvidno tudi na sliki 38.  
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Na naslednjih slikah sta predstavljena primera zapisa števil od 0 do 3 dveh otrok iz 

eksperimentalne skupine. 

 

Slika 38: Zapis ničle z uporabo srčka (osebni arhiv) 

 

Slika 39: Zapis ničle s simbolom x (osebni arhiv) 

 

Teden dni kasneje sem preverila, ali otroci pravilno prepoznajo svoj lasten zapis za število 

nič. Ponovno sem prednje postavila škatlice s kamenčki, predhodno pa na njih nalepila listke 

z njihovimi zapisi za števila. Otroke sem povprašala, ali sedaj, ne da pogledajo vanje, vedo, 

koliko kamenčkov je v vsaki izmed škatel. 
 

 

Slika 40: Prikaz števila otrok, ki so prepoznali svoj zapis števila nič 
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16 izmed 23 otrok je ob preverjanju prepoznalo svoj zapis števila nič, pet otrok pa svojega 

zapisa ni prepoznalo. Otroci, ki že pri zapisovanju niso poznali znaka in so si izmislili 

svojega, si tega niso zapomnili in jim zato ni bil v pomoč. Dve deklici, ki sta narisali svoj 

znak, ena križec, druga srček, sta ob vprašanju, kaj njuna znaka pomenita, odgovorili z 

»mogoče ena«, saj sta imeli narisan po en simbol na listku.  

 

Rezultati preverjanja prepoznavanja svojega zapisa v eksperimentalni skupini so bili zelo 

podobni tistim v Hughesovi raziskavi. Otrokom, ki pri nalogi niso znali zapisati simbola za 

nič in so si le-tega izmislili, ti simboli pri preverjanju niso pomagali. Dva izmed otrok, ki sta 

pustila listek prazen, sta znala povedati, da prazen listek pomeni, da v škatlici ni nobenega 

kamenčka. Eden izmed otrok, ki je pravilno zapisal število 0, je ob preverjanju simbol 

zamenjal za črko O in podal odgovor, da ima to črko v priimku. 

 
 

6.3.2 Izvedba dejavnosti in iger z otroki v eksperimentalni skupini za pridobivanje 

spoznanj o številu nič 

 

Za delo v eksperimentalni skupini sem pripravila več dejavnosti in iger, s katerimi sem jim 

poskusila na čim bolj preprost način predstaviti pojem števila nič. Del teh so bile načrtovane 

dejavnosti in igre, ki sem jih izvajala skupaj z otroki, drug del pa so bile dejavnosti, ki so jih 

otroci izvajali samostojno. To so bile igre in pripomočki, ki sem jih pustila v igralnici za 

samostojno igro tudi v času, ko v igralnici nisem bila prisotna. 

 

Večino pripomočkov in iger za dejavnosti sem izdelala sama, pri drugih pa so sodelovali 

otroci. Izdelala sem kartice za količinsko predstavitev števil, spomin za iskanje parov, 

podlago za igro parkirišče za domine, kartončke za natikanke, pet igralnih kock s simboli od 

nič do pet, igralne figurice in ploščo za igro s kocko. Skupaj z otroki smo za igro izbrali ime 

»nič se ne jezi«. Med dejavnostmi smo izdelali preproste lutke, naredili plakat in uredili 

kotiček, kjer so otroci našli različne pripomočke za samostojne dejavnosti in igre.  

 

Pri raziskovanju pojma števila nič sem sproti iskala in razvijala ideje, na kakšen način in 

preko katerih dejavnosti bi otrokom najlažje predstavila število nič. Pregledala sem veliko 

strokovne literature, člankov in raziskav ter poiskala pesmice in knjige, ki so primerne za 

samo obravnavo števila nič pri predšolskih otrocih.  
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V nadaljevanju so opisane dejavnosti in igre v vrstnem redu, kot so bile izvedene. Evalvacije 

so razdeljene glede na področja, s katerimi se dejavnosti povezujejo in kako so bile 

uporabljene. 

 

Matematične dejavnosti na temo števila nič 

 

Ko otroke povprašaš po njihovi starosti, bodo velikokrat ob povedanem številu to prikazali 

tudi na prste, zato sem z otroki za začetek obravnavala štetje in prikaz števil na prste.  

 

Najprej sem otrokom pokazala sliko, na kateri so bile narisane roke, ki so prikazovale štetje 

na prste od nič do deset. Otroci so posnemali prikaze in na prste smo prikazali števila od nič 

do deset. Otroci so v večini števila, večja od pet, prešteli tako, da so prste dvigovali enega po 

enega, dokler niso prišli do pravega števila. Le dva otroka sta imela težavo pri pravilnem 

zaporedju števil. 

 

Sledila je igra senc, s katero smo na zabaven način utrdili prikaz števil na prste. Vsak otrok je 

izžrebal kartico, na kateri je bil prikaz štetja na roke, ki ga je moral s pomočjo sence pokazati 

drugim otrokom. Dejavnost je bila otrokom zanimiva in smo jo kar nekajkrat ponovili. 

 

Za naslednjo dejavnost, ki je bila spoznavanje števil in njihovih količin, sem izdelala kartice, 

na katerih je bil prikazan simbol za število, ki je vleklo voz s kockami. Vsako število je bilo 

drugačne barve. Prav tako so bile enako pobarvane kocke, ki so bile dodane na voz, ki ga je 

vleklo število. Ko smo prešteli vse kocke na vozu, smo ugotovili, kako je številu ime.  

 

Za nadgraditev dejavnosti sem kartice razrezala na dva dela, vsako malo drugače. Vsak izmed 

otrok si je vzel del kartice in poiskal prijatelja, ki ima ujemajoč drugi del. Na koncu smo 

skupaj pogledali, ali je otrokom uspelo pravilno poiskati pripadajočo polovico kartice. 

 

Preko naslednje dejavnosti sem otrokom želela prikazati, da lahko števila in število nič 

najdemo povsod okoli nas. Tako v igralnici, kot zunaj. Okolje nudi otroku priložnosti, da se 

sreča z zapisi števil, datumi, simboli, grafičnimi prikazi ipd. Sporočila iz okolja pomagajo 

otroku razumeti, da je matematika pomemben del našega vsakdana.  
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Otrokom je bilo zanimivo iskati predmete, na katerih so našli število nič, in tako se je na mizi 

nabralo kar nekaj stvari. Po dejavnosti v igralnici smo se z otroki oblekli in odšli na sprehod. 

Kjer so imeli prav tako navodilo, da dobro opazujejo in poiščejo število nič tudi zunaj. Otroci 

so bili zelo pozorni in med sprehodom število nič opazili na prometnih znakih, hišnih 

številkah, avtomobilskih tablicah ter tudi na ceni izdelka v izložbi trgovine. 

 

Pri dejavnosti, kjer smo razvrščali predmete v dve kategoriji, so imeli otroci največ težav pri 

razlikovanju med številom 0 in črko O. Na več primerih smo si pogledali, da po navadi ničla 

stoji poleg drugih številk, črka O pa ob drugih črkah v besedah. 
 

 
Slika 41: Razvrščanje predmetov z ničlo in brez ničle (osebni arhiv) 

 

Jezikovne in umetnostne dejavnosti na temo števila nič 

 

Otroci se jezika učijo ob poslušanju vsakdanjih pogovorov med odraslimi in vrstniki, s 

pripovedovanjem, ob poslušanju zgodb in pesmi ... Področje umetnosti pa otroku ponuja 

izražanje ustvarjalnosti na likovnem, glasbenem, dramskem in plesnem področju.  

 

Dejavnosti, s katerimi sem otrokom predstavila in približala pojem števila nič, so bile zgodba 

o številu nič, sestavljanje domišljijske zgodbe, pesem, likovno poustvarjanje in dramatizacija.  
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V slovenskem jeziku o številu nič nisem našla skoraj nič primerne otroške literature, zgodb ali 

pesmi. Opazila sem, da so v knjigah večinoma uporabljena le števila od 1 do 9 ali 10, števila 

nič kot samega pa ne.  

 

V svoji raziskavi sem našla le dve primerni knjigi, ki obravnavata tudi število nič. Ena 

otrokom na preprost način predstavi zgodovino matematike, v kateri je eno poglavje 

namenjeno tudi številu nič. Druga knjiga pa vsebuje različne grafične prikaze, kjer je 

vključeno tudi število nič. Ti knjigi sta Števila avtorja Briana Knappa in Začenjamo s štetjem 

avtorja Petra Patilla. Našla pa sem kar nekaj otroških knjig, ki so napisane v angleškem 

jeziku, ter kratko angleško risanko. 

 

Za obravnavo števila nič na področju jezikovne umetnosti, sem se odločila, da otrokom 

preberem zgodbo Zero the hero. Ker je bila zgodba v angleščini, sem jo prevedla in otrokom 

preko sličic pripovedovala, kaj se je zgodilo. Zgodbo so otroci zavzeto poslušali, kar se je 

poznalo tudi pri povzemanju zgodbe.  

 

Za usvojitev matematičnih izrazov sem za naslednjo dejavnost pripravila sličice, s katerimi so 

lahko otroci pri dejavnosti aktivno sodelovali in jih lepili na plakat. Najprej sem na steno 

nalepila prazen plakat in otroke povprašala, kaj vidijo na njem. Ker smo ugotovili, da je 

prazen in da na njem ni ničesar, sem pred otroke postavila vrečko s sličicami. Skupaj z otroki 

smo si med dejavnostjo izmišljevali zgodbo na podlagi sličic.  

 

Na velik plakat smo najprej narisali ozadje. Odločili smo se, da se bo zgodba odvijala na 

travniku pod drevesi, na vrhu hriba pa bo stala majhna hišica. Skozi zgodbo smo se odločili, 

da je bilo tisti dan lepo vreme, zato smo na nebu narisali sonce. Na drevesu je zraslo sedem 

jabolk, tako so otroci, ki so imeli jabolka, ta nalepili na plakat.  

 

Nastajala je zanimiva zgodba, v katero smo vključili tudi število nič. Med zgodbo smo 

ugotovili, da je veter z neba pregnal vse oblake, da na drevesih ne raste nobena hruška, da sta 

kužka iz travnika prepodila vse mačke in da noben od otrok nima kape. Med dejavnostjo sem 

večkrat uporabila besede, kot so; nič, nobenega, prazen ipd. Kako je dejavnost izgledala, je 

razvidno na sliki 42. 
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Slika 42: Dejavnost sestavljanja zgodbe (osebni arhiv) 

 

Pesem pet majhnih račk so, kot sem pričakovala, otroci že poznali. To mi je omogočilo, da se 

osredotočim na matematični del v besedilu. Pogovorili smo se o pomenu besedila, potem pa 

izdelali preproste lutke, ki so jih otroci izrezali iz tršega papirja in jih nalepili na palčko. 

Otroci so z lutkami zaigrali predstavo. Navodilo, ki so ga dobili, je bilo le, naj račke odhajajo 

ena po ena, tako da na koncu odide še zadnja račka. Nastale so tri krajše predstave, otroci pa 

so bili pri dramatizaciji zelo ustvarjalni. 

 

Slika 43: Lutke na palčki, ki smo jih izdelali za dramatizacijo (osebni arhiv) 

 

Deček, ki se je z družino nekaj let nazaj preselil iz druge države, mi je povedal, da pozna 

pesmico, kjer vse opice padejo s postelje in mi jo zapel. Pesem je bila v angleščini, naslov pa 

je bil Five little monkeys, ki pa sem jo prepoznala iz otroškega programa na televiziji.   
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Gibalne dejavnosti na temo števila nič 
 

Otroci se največ naučijo z gibanjem skozi igro. Zato sem za obravnavo števila nič izbrala tudi 

nekaj gibalnih dejavnosti. Te so metanje obročev na stožce, igralna polja, sestavljena iz 

obročev, kjer smo se spremenili v prave igralne figure in se glede na določena števila, različno 

gibali. Za zadnjo dejavnost sem izbrala igro z baloni, ki se je končala tako, da so lahko vse 

balone počili.  

 

Za prvo izmed gibalnih dejavnosti sem izbrala metanje obročev na stožce. Dejavnost je bila 

čisto preprosta, otroci so obroče metali na več stožcev, razporejenih po telovadnici. Ko so 

vrgli še zadnji obroč, smo prešteli, koliko obročev je na posameznih stožcih. Otroci so želeli 

stožce, na katerih ni bilo nobenega obroča, kar preskočiti, a sem jih spodbudila, da tudi tu 

preštejemo, koliko obročev je na stožcu. 

 

Pri dejavnosti z igralnimi polji smo se spremenili v prave igralne figurice. Igra je potekala 

podobno kot človek ne jezi se. Iz obročev smo postavili igralna polja v obliki kroga, ob njih 

pa postavili hiške za igralce. Ob metu kocke so otroci dobili navodilo, za koliko polj se lahko 

premaknejo naprej.  

 

Vsako število je imelo svoj način gibanja, pri številu nič so počepnili, pri ena so se zavrteli v 

naslednje polje, pri dva so skočili z eno nogo za dva polja naprej, pri tri so stopili 3 korake 

nazaj, pri štiri so sonožno skočili (žabji poskoki) za štiri polja naprej, pri pet so stopili za pet 

korakov naprej. Da je igra potekala hitreje, smo se razdelili v dve skupini.   

 

Po dejavnosti so mi otroci povedali, da poznajo igro, kjer jim vzgojiteljica prav tako pove, 

koliko korakov naj naredijo. Otroke sem prosila, če mi razložijo navodila igre in hitro 

ugotovila, da govorijo o igri mati, koliko je ura. Pri tej se za premikanje uporablja slonje 

korake, mišje korake, zajčje poskoke in še kaj, zraven pa povemo, koliko le-teh naj naredijo.  

 

Ker je bila igra primerna tudi za vključitev števila nič, sem se odločila, da lahko izvedemo 

tudi to igro. V igro sem tako vključila korake, kot so: 5 mišjih korakov, 2 zajčja poskoka, nič 

slonjih korakov in tako naprej. Otrokom je bilo zabavno vsakič, ko sem rekla, naj se 

premaknejo za nič korakov.  
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Kot zadnjo dejavnost sem izbrala igro z baloni, čisto preprosto z idejo, ki sem jo dobila ob 

opazovanju milnega mehurčka, ki se ob poku, razblini v nič. S tem lahko otrokom na zabaven 

način prikažemo odsotnost, kako nekaj, kar je bilo tu še sekundo nazaj, izgine in za njim ne 

ostane več ničesar.  

 

Za malo bolj oprijemljivo dejavnost sem izbrala igro z baloni. Ko so se otroci nekaj časa igrali 

z baloni, sem rekla, naj jih počijo. Balone so popokali vsak na svoj način, in ko je počil zadnji 

balon, sem otroke še zadnjič vprašala naš ponavljajoči se stavek: »Koliko je ostalo?« Otroci 

so odgovorili z besedo nič, kar je bil kazalnik, da so po vseh dejavnostih vedeli, da od njih 

želim odgovor nič in ne, da ni ostalo nobenega balona. 

 

Samostojne dejavnosti na temo števila nič 

 

Poleg načrtovanih dejavnosti na temo števila nič, mi je bilo pomembno, da je v igralnici 

ustvarjeno spodbudno matematično okolje. Zato smo skupaj z otroki v igralnici uredili 

kotiček, kjer so imeli na voljo vse pripomočke in igre, s katerimi so se lahko samostojno igrali 

tudi v času, ko v igralnici nisem bila prisotna. Nekaj iger in pripomočkov, ki sem jih prinesla, 

sem izdelala sama, nekaj pa sem jih našla v vrtcu in doma.  

 

V kotičku se je nabralo kar nekaj iger, preko katerih so se otroci lahko spoznavali s številom 

nič. Vse igre in dejavnosti smo si z otroki skupaj pogledali in se dogovorili, kakšna so pravila 

igranja.  

 

Za igro spomina sem izdelala kartončke, na katerih je bila poleg števila narisana ena sličica 

(drevo, sonce, riba …). Na drugi kartici je bil narisan enak simbol, ki pa je bil ponovljen 

tolikokrat, kot je bila vrednost števila poleg sličice. Igro so otroci uporabljali na dva načina. 

Prvi je bil v manjši skupini 2-3 igralci, ko so igro uporabili kot spomin, tako da so obračali po 

dve kartici hkrati in iskali pare. Drugi način je bila individualna igra sestavljanja parov. 

 

Otrokom sem pripravila tudi kartice s števili, sestavljenimi iz lego kock. Naloga otrok je bila, 

da na kartice položijo kocke enake barve in oblike, kot jo vidijo na sliki in tako sestavijo 

števila, poleg pa položijo tudi število kock, ki jih predstavlja zapisano število. To jim pomaga 

pri prepoznavanju zapisanega števila.   
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Sestavljanke so bile primerne za spoznavanje s številom nič, vendar so bile otrokom prelahke 

in so za njih hitro izgubili zanimanje. Ena izmed sestavljank, s katero se je sestavila velika 

ničla, pa je bila za otroke, kljub le 6 koščkom pretežka, zato sem jo do naslednjega obiska 

pobarvala na način prehajanja iz svetle v temno barvo. Po tem je več otrok poseglo po 

sestavljanki in jo tudi uspešno sestavilo.  

 

Za igro z natikankami sem otrokom pripravila kartončke, na katerih so bila narisana navodila, 

kako naj jih sestavijo. Eno izmed palčk sem na vsakem kartončku pustila prazno. Otroci so 

podali željo po več kartončkih za natikanke, poleg pa so si zaželeli tudi kartončke z višjimi 

števili. Tako sem do naslednjič prinesla še nekaj kartic s težjim načrtom.  

 

Slika 44: Otrok pri igri natikanke z upoštevanjem navodila na kartončku (osebni arhiv) 

 

Igro domin so otroci poznali že od prej. Za eno izmed dejavnosti sem jo izbrala, saj imajo 

polja brez pikic, kar predstavlja nič. Opazila sem, da so se otroci z dominami večkrat igrali 

malo po svoje in jih kdaj uporabili kar za izdelavo kakšne hiše ali drugega izdelka.  

 

Z dominami pa so se večkrat poigrali tudi na parkirišču za domine. Za to dejavnost sem 

izdelala ploščo, na katero sem vgravirala polja oziroma parkirišča, ki so bila označena s 

številkami od 0 do 12. Cilj igre je bil, da na parkirišča razvrstijo vse domine. Da naloga ni 

bila pretežka, sem poleg številke narisala tudi število pikic, ki so bile v enakih vzorcih kot 

pike na dominah, ki so jih razvrščali. Pri tej dejavnosti so jim nekaj težav povzročala števila, 
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ki so večja od 7, zato so bile domine z višjimi vrednostmi večkrat razvrščene napačno. Po 

nekaj ponovitvah in usmeritvah pa je veliko otrok igro rešilo brez napak. 

Slika 45: Otrok pri igri parkirišče za domine (osebni arhiv) 

 

Še bolj kot po individualnih dejavnostih otroci radi posegajo po družabnih igrah in igrah s 

kartami. Otroci so imeli na voljo več igralnih plošč, kot so igra človek ne jezi se in razne kače. 

Pri večini teh iger za igranje potrebujemo kocko, na kateri so števila ali pike od 1 do 6. Pri 

štetju si otroci velikokrat pomagajo tako, da štejejo na prste ene roke, do 6 pa ne moremo 

prešteti na eni roki. 

 

Pri opazovanju otrok sem opazila, da jih ima več težavo pri razločevanju med 5 in 6 pikicami 

na kocki. Tu se hitro potrdi pravilo, da na prvi pogled težko ločimo med več predmeti, v tem 

primeru pikicami. Otrok mora tako vsakič, ko vrže na kocki večje število pikic, te prešteti, pri 

čemer pa se tam do 5. leta starosti velikokrat zmotijo in jih preštejejo napačno. To lahko 

privede do prepira med otroki. S tem lahko otrok izgubi zanimanje za sodelovanje, saj od 

drugih za svoje delo in trud prejmejo neodobravanje, drugi otroci pa ga ne želijo več povabiti 

k igri, saj mislijo, da goljufa. 

 

Moja ideja, kako bi otrokom predstavila število nič preko dejavnosti in iger, ki jih poznajo že 

od prej, se je rodila prav med igranjem igre človek, ne jezi se. Dobila sem idejo, da naredim 

svojo igro, ki smo ji skupaj s skupino otrok, s katerimi sem obravnavala število nič, dali ime 

»Nič se ne jezi«.  
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Igra na sliki 46 je izdelana iz lesenih materialov. Na leseno podlago smo skupaj z otroki 

nalepili veliko ničlo, na katero smo postavili 30 majhnih ploščatih diskov za polja in okoli 

nalepili različne številke. Z različnimi barvami sem pobarvala igralne figurice in vse skupaj 

zaprla v posebno škatlico. 
  

Slika 46: Igra nič se ne jezi (osebi arhiv) 

 

Najpomembnejše pri naši igri so bile kocke, na katerih je število 0 zamenjalo število 6. Pri 

igri je to pomenilo, da ko na kocki pade nič (prazen prostor ali 0), to pomeni, da ostanejo na 

istem polju in se ne premaknejo naprej. Za igro sem izdelala 5 kock (slika 47), v katere sem 

vgravirala števila, pikice in črtice v vrednosti od 0 do 5. 

 

Slika 47: Kocke z različnimi zapisi števil 0-5 (osebni arhiv) 
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Na začetku so otroci posegali bolj po kockah s pikicami, saj so teh najbolj navajeni, sčasoma 

in med dejavnostmi, s katerimi sem jim predstavila števila s številom nič, pa so večkrat 

posegli tudi po kockah s črticami in števili. 

 

Otroci so hitro razumeli, kaj pomenijo simboli na kockah, kaj se zgodi, če na kocki pade nič, 

in kaj morajo oz. takrat ne naredijo. Kot sem pričakovala, se je našel tudi otrok, ki je, ko je v 

igri na kocki večkrat dobil število nič in zato začel zaostajati za drugimi, postal nejevoljen in 

se ni želel več igrati.  
 

 
Slika 48: Otroci med igranje igre nič se ne jezi (osebni arhiv) 

 

Po zadnjem dnevu izvajanja dejavnosti sem otroke povprašala, katere so jim bile najbolj všeč 

in pri katerih so imeli največ težav. Otroci so mi povedali, da so jim bile igre in dejavnosti iz 

kotička všeč. Vzgojiteljica pa mi je povedala, da je dejavnosti uporabila tudi za umiritev otrok 

ali med počitkom za umirjeno igro in zatrdila, da bodo nekatere igre še naprej ostale v 

kotičku, saj so se otroci z njimi zelo lepo zaigrali.  

 

Seveda je to le zametek dejavnosti, s katerimi lahko otrokom približamo razumevanje števila 

nič. Na to temo lahko načrtujemo primerne dejavnosti tudi na drugih področjih. Opazila sem, 

da je kar nekaj otrok nič povezovalo s pomanjkanjem denarja, ne imetjem igrač, prijateljev in 

hrane. Zato bi bilo zanimivo to temo povezati z družbo in tudi tako otrokom predstaviti pojem 

odsotnosti. 
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6.3.3 Izvedba preizkusa znanja po izvedbi dejavnosti v eksperimentalni skupini v 

vseh treh raziskovanih skupinah  

 

Po šestih tednih praktičnega dela z vrtčevskimi otroki, starimi 5 let, ki so predstavljali 

eksperimentalno skupino, sem pripravila preizkus znanja.  

 

Preizkus je vseboval 10 nalog, s katerimi sem želela ugotoviti, če se bodo otroci, s katerimi 

sem izvajala dejavnosti, naloge in igre na temo pojma in števila nič, bolje odrezali, kot otroci 

iz kontrolne skupine, s katerimi teh dejavnosti nisem izvajala. Pridobljene rezultate obeh 

skupin sem primerjala še z rezultati, ki sem jih z istim testom pridobila v prvem razredu 

osnovne šole.  

 

Naloge so zastavljene tako, da nam prikažejo otrokovo razumevanje števila nič, vključno s 

prepoznavanjem simbolov za števila od nič do pet, količinske predstave števil in odsotnost 

količine, besedilne naloge, prepoznavanje ničle na slikah predmetov in stvari, računsko 

razumevanje ter predstavo o pojmu nič.  

 

Preizkus znanja je obsegal 4 strani. Pred vsako nalogo sem otrokom povedala navodilo in 

sproti preverila, če so ga razumeli. Pri samem reševanju nalog jim nisem pomagala, saj sem 

želela pridobiti realno znanje otrok vseh skupin. Z vrtčevskimi otroki sem test reševala s 

štirimi do petimi otroki naenkrat. Zadnjo nalogo sem z vsemi skupinami reševala individualno 

z vsakim otrokom posebej in zapisala odgovore otrok. 

 

Primerjava rezultatov med eksperimentalno in kontrolno skupino nam pove, za koliko je 

boljše znanje otrok, ki so sodelovali pri dejavnostih in igrah, od povprečnega 5-letnega 

otroka, ki so predstavljeni v kontrolni skupini.  

 

Primerjava z učenci prvega razreda pa nam služi kot merilo, če so tudi vrtčevski otroci že 

sposobni pojem števila nič razumeti na primerljivem nivoju, kot leto starejši učenci prvega 

razreda, ki se o številu nič učijo tekom pouka. 
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Rezultati testov in njihova analiza so naslednji: 

 

Naloga 1 

 

Pri prvi nalogi sem želela, da otroci na mize narišejo določeno število kock, in sicer na prvo 

mizo 1 kocko, na drugo mizo 3 kocke in na tretjo mizo 0 kock. Zanimalo me je, kaj bodo 

otroci naredili pri zadnji mizi. Bodo pustili prazno, napisali število 0 ali narisali kakšen drug 

simbol? 

Slika 49: Grafični prikaz odgovorov pri prvi nalogi 

 

Iz grafa na sliki 49 je razvidno, da so prvo nalogo pravilno rešili vsi učenci prvega razreda, 

tako da so mizo pustili prazno. Tudi v eksperimentalni skupini je 33,3 % otrok nalogo rešilo 

tako, da so mizo pustili prazno, kar pomeni, da so že osvojili pravilno dojemanje odsotnosti 

količine. 52,4 % otrok je na mizo napisalo 0, kar pomeni, da za predstavitev odsotnosti še 

vedno potrebujejo simbol. 14,3 % otrok je zaradi nepoznavanja simbola 0 na mizo napisalo x. 

 

V primerjavi z eksperimentalno je v kontrolni skupini samo 14,3 % mizo pustilo prazno, kar 

je 19 % manj. 38,1 % otrok je na mizo napisalo 0, prav tako 38,1 % pa x. 9,5 % je nalogo 

rešilo nepravilno in na mizo narisalo kocke. 
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Naloga 2 

 

Pri drugi nalogi me je zanimalo, ali otroci prepoznajo zapisane simbole za števila in znajo 

primerno tem pobarvati pravo število kvadratkov. 

Slika 50: Grafični prikaz odgovorov pri drugi nalogi 

 

Rezultati so po pričakovanjih pokazali, da so nalogo najbolje reševali učenci prvega razreda. 

Nekoliko presenetljivo je bilo dejstvo, da so otroci iz eksperimentalne skupine nalogo rešili 

skoraj enako dobro (94 % uspešnost učencev prvega razreda in 92 % uspešnost otrok 

eksperimentalne skupine). V dveh primerih jim je to uspelo celo bolje kot učencem prvega 

razreda (2 kvadrata in 4 kvadrati).  

 

Otroci v kontrolni skupini so imeli pri nalogi največ težav in povprečje pravilnih odgovorov 

je bilo 76 %. Za dva otroka iz prvega razreda pri odgovoru za 0 kvadratov ne moremo 

potrditi, ali sta kvadratke namerno pustila nepobarvane ali naloge nista znala rešiti, saj sta 

pustila praznih tudi nekaj drugih stolpcev.  

 

Kot zanimivost pa bi navedla tudi, da je sedem otrok barvalo stolpce od zgoraj navzdol, vsi 

ostali pa od spodaj navzgor. 
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Naloga 3 

 

Pri tretji nalogi sem otroke povprašala, če je nič število. Zanimalo me je, koliko otrok misli, 

da je nič število. Izbrati so morali med odgovoroma da ali ne. 

Slika 51: Grafični prikaz odgovorov pri tretji nalogi 

 

Dobri dve tretjini (67,5 %) učencev prvega razreda je odgovorilo z DA, nekoliko manj 

(61,9 %) v eksperimentalni skupini, najmanj pa v kontrolni skupini (47,6 %). Nekaj 

odgovorov je bilo nepravilno izpolnjenih ali praznih.  

 

Zanimivo mi je bilo, ker nekaj otrok ni poznalo pomena besede da in so me povprašali po 

njenem pomenu. 

 

Naloga 4 

 
Četrta naloga je vsebovala besedilno nalogo. Pri nalogi je bilo treba slediti besedilu in 

pravilno odšteti jabolka. Zanimalo me je, koliko otrok bo uspešno odštelo jabolka in na 

kakšen način se bodo lotili naloge. Za pomoč so bila jabolka že vnaprej narisana. 
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Slika 52: Grafični prikaz odgovorov pri četrti nalogi 

 

Skoraj vsi učenci prvega razreda so nalogo rešili pravilno (95 %), le dva učenca sta izračunala 

narobe. Eksperimentalna skupina in kontrolna skupina sta imeli pri tej nalogi isti odstotek 

pravilnih rešitev.  

 

Kot zanimivost velja omeniti, da je v prvem razredu 30 % učencev za nalogo že uporabilo 

račun. 65 % je jabolka prečrtavala, tako kot večina otrok iz vrtca. 18 izmed otrok v vrtcu v 

obeh skupinah si je pri odštevanju pomagalo z risanjem vmesnih črt. 
 

 

Slika 53: Tortni prikaz metode reševanja pri četrti nalogi v prvem razredu 
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Naloga 5 

 

Peta naloga je bila izpeljanka iger, ki se jih igra s kocko. Naloga je bila kar zahtevna, saj je 

bila od otrok zahtevana daljša koncentracija, natančno poslušanje in sledenje.  

 

Dobili so navodilo, naj barvico položijo na glavo kače. Ko sem jim povedala število, so se 

morali za toliko polj premakniti po kači. Če je na kocki padlo število nič, je to pomenilo, da 

se otroci ne premaknejo za nobeno polje naprej. Namenoma jim nisem povedala, da se takrat 

barvica ne premakne in ostanejo na istem polju. Sproti sem jih opozarjala, naj polje, na katero 

so prišli, ko je padla nič, pobarvajo. Iz polj je bilo treba dobljene črke napisati na spodnjo 

črto. Kdor je pravilno rešil nalogo, je lahko izpisal črke Č I N, nekateri otroci pa so uspešno 

ugotovili, da je to premetanka, iz katere lahko sestavijo besedo N I Č. Cilj naloge seveda ni 

bil, da bi otroci ugotovili besedo nič, ampak da preverim, ali zmorejo otroci slediti igri in se 

premikati za pravo število polj ter kaj pomeni, da se premaknejo za nič polj. 

Slika 54: Grafični prikaz odgovorov pri peti nalogi 

 

Samo 65 % učencev prvega razreda je nalogo v celoti rešilo pravilno. Skoraj polovica (45 %) 

je kot rešitev že zapisala besedo nič. Četrtina pa jih je nalogo rešilo delno pravilno, kar 

pomeni, da so od treh črk pravilno pobarvali eno ali dve.  
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V kontrolni in eksperimentalni skupini je nalogo pravilno rešila približno polovica otrok. Več 

delno pravilnih rešitev je bilo v kontrolni skupini. Največ nepravilnih rešitev je bilo v 

eksperimentalni skupini. Več otrok se je zmotilo samo za eno polje. Predvidevamo lahko, da 

so narobe prešteli polja, po katerih so se premikali le v enem izmed metov. Največ napak sem 

opazila pri metu, premakni se za 5 polj. Met kock je bil pri vsakem reševanju preizkusa 

znanja enak, in sicer: 3, 1, 0, 2, 4, 0, 5, 0. 

 

Naloga 6 

 

Pri šesti nalogi sem želela ugotoviti, ali otroci znajo zapisati simbola za število nič in črko o. 

Še bolj pa me je zanimalo, če bo med njima kakšna razlika pri zapisu. 

Slika 55: Grafični prikaz odgovorov pri šesti nalogi 

 

Na grafu na sliki 55 so prikazani rezultati razlik pri zapisu številke 0 in črke O. V vseh 

skupinah je velika večina otrok in učencev črko O napisalo širšo kot ničlo, pet otrok pa ničlo 

širšo kot O. Nekaj več jih je ničlo zapisalo enako veliko kot črko O, 6 otrok pa ničlo večjo kot 

črko O. 

 

V prvem razredu je ena izmed učenk namesto s simbolom zapisala nič kar z besedo. Šest 

otrok v kontrolni skupini je namesto števila 0 zapisalo X, dva pa sta pustila prazno polje za 

črko O. 
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Naloga 7 

 

 

Pri sedmi nalogi sem raziskovala, ali znajo otroci na sliki predmetov, stvari in besed 

prepoznati simbol, ki predstavlja simbol za nič, in koliko otrok bo 0 zamenjalo s črko O. 

Naloga je bila kar težka, saj je bilo treba iz konteksta razbrati, kaj je nič in kaj o ter natančno 

opazovati slike. Navodilo za reševanje naloge je bilo: poišči vse slike, na katerih je število, 

nič in jih obkroži. 

 

Slika 56: Grafični prikaz odgovorov pri sedmi nalogi 

 

Na zgornjem grafu so prikazani povprečni odstotki pravilno obkroženih slik z ničlami glede 

na skupine. Učenci prvega razreda so se presenetljivo najslabše odrezali pri prepoznavanju 

ničle na stenski uri. Pravilno je odgovorilo le 22,5 % učencev, kar je skoraj trikrat slabše od 

otrok iz vrtca, kjer v obeh skupinah odstotek znaša 61,9 %. Med eksperimentalno in kontrolno 

skupino ni bilo opaziti večjih odstopanj, izpostavimo lahko le sliko moke, kjer je bila 

kontrolna skupina slabša kar za 28,6 %.  

 

Kot zanimivost lahko opazimo, da je kontrolna skupina najbolje odgovorila v dveh primerih, 

pri prometnem znaku in besedi »KOLO«, v obeh primerih kar 95,2 % pravilno.  



 

79 

 

 

 

V zadnjem stolpcu je prikazano povprečje pravilnih odgovorov po skupinah. Tukaj opazimo, 

da so otroci iz eksperimentalne skupine, s katerimi sem podobne dejavnosti izvajala, imeli za 

2,2 % boljši končni rezultat kot učenci prvega razreda. 

 

Naloga 8 

 

V osmi nalogi so se otroci preizkusili v reševanju računov. Zanimalo me je, kako uspešni 

bodo pri računanju s številom nič. Pri računanju danih primerov so morali upoštevati pravila o 

računanju s številom nič ter biti pozorni na znak za minus in plus. 

Slika 57: Grafični prikaz odgovorov pri osmi nalogi 

 

Naloga je bila namenjena predvsem učencem prvega razreda. Ob reševanju preizkusa znanja 

sem tudi otroke iz vrtca spodbudila k reševanju, tako da se je nekaj otrok preizkusilo tudi v 

računanju. Pravilno je uspelo izračunati 91,7 % učencem prvega razreda, 24,6 % otrokom iz 

eksperimentalne skupine, ter 9,5 % otrokom iz kontrolne skupine.  

 

Največ nepravilnih odgovorov je bilo zaradi zamenjave znakov – in +. Dva otroka sta narobe 

izračunala tudi 0 + 0 in prišla do rezultata 2, kar smo kot možno napako omenili že v 

teoretičnem delu diplomskega dela. Več pravilnih odgovorov je bilo za račun 5 – 0 (47,6 %) 

kot za račun 6 – 6 (36,3 %), kar nakazuje, da še niso osvojili pravila, da dobimo rezultat nič, 

ko število odštejemo samo od sebe. 
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Naloga 9 

 

Za deveto nalogo sem pripravila sliko živali na kmetiji. Naloga otrok je bila, da posamezne 

živali preštejejo in v kvadratke zapišejo njihovo število. Preverjala sem le števila v vrednosti 

od 0 do 5, da bi se v vrtcu izognila napakam pri preštevanju večjih števil. Zanimalo me je, na 

kakšen način bodo otroci zapisali števila. Bodo to pike, števke ali pa bodo pustili prazen 

kvadratek za nič.  

Slika 58: Grafični prikaz odgovorov pri deveti nalogi 

 

Učenci prvega razreda in otroci iz eksperimentalne skupine so pri tej nalogi dosegli zelo 

podobne rezultate, 98,5 % in 95,2 % odstotna uspešnost. Naloga nobeni izmed teh dveh 

skupin ni predstavljala težav.  

 

Pri kontrolni skupini pa smo zabeležili 20 % slabšo uspešnost, kot pri eksperimentalni 

skupini. Sedem otrok je uporabilo grafični zapis števil. Risali so pikice, pri ničli pa so pustili 

prazen kvadratek. Le ena deklica iz kontrolne skupine je namesto nič uporabila simbol x. 

Opazila sem, da ima zelo veliko otrok težavo z obračanjem števil. 
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Naloga 10 

 

Pri deseti nalogi sem otrokom individualno zastavila vprašanje: »Kaj ti predstavlja nič?« 

Namerno nisem vprašala po številu nič, saj me je zanimalo, o kakšnem pomenu bodo 

razmišljali pri odgovarjanju (kot številu, praznini ali odsotnosti količine). Zapisala sem 

dobesedne odgovore otrok. Navedla bom nekaj najbolj zanimivih. 

 

Prvi razred: 

 

Odgovor 1: Noč, ker nič ne vidiš. 

Odgovor 2: Da nimam nič igrač in se ne morem igrati. 

Odgovor 3: Vrtiljak, ker se vrti v krogu. 

Odgovor 4: Tale dva ušeska na ovčki. 

Odgovor 5: Tanki O. 

Odgovor 6: Ko šteješ do 10. (Štela 0, 1, 2, 3…) 

Odgovor 7: Žirafa, ker je ni tukaj. (Navezovala se je na sliko iz naloge 9.) 

Odgovor 8: Da ni nič računov za nalogo. 

Odgovor 9: Da bi prišli vesoljci na zemljo in ne bi bilo več ljudi in bi se spremenili v vesoljce. 

Odgovor 10: Ker je pri vseh nalogah rešitev nič. 

Odgovor 11: To, kar se učimo pri matematiki. 

Odgovor 12: Da je nič stavb, da noben nikjer ne živi. 

Odgovor 13: Žalost. 

 

Eksperimentalna skupina: 

 

Odgovor 1: Da gresta babi in dedi na počitnice in jih ni doma. 

Odgovor 2: Na telefonu, da nekoga pokličeš. 

Odgovor 3: Muco, ker je nimam.  

Odgovor 4: Da ni nič las. Moj dedi nima las. 

Odgovor 5: Ko se nekdo igra z mano, pa gre in se noben ne igra z mano. 

Odgovor 6: Da nič ne rečeš, da si tiho. 

Odgovor 7: Da mami pogleda v hladilnik in reče, da ni nič za jesti. 

Odgovor 8: Da ničesar nismo mogli imeti, ker smo bili brez denarja. 
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Kontrolna skupina 

 

Odgovor 1: Če nimam nič jagod, ker jih oči poje, pa jih zmanjka. 

Odgovor 2: Nič prijateljev. 

Odgovor 3: Da nič ni, da ničesar nimaš. 

Odgovor 4: Nič konjev, nič kock na mizi.  

Odgovor 5: Če me kdo lovi, da mi to ni všeč 

 

Veliko učencev prvega razreda je odgovarjalo v smislu števila in oblike zapisa. V vrtcu sem 

opazila, da največ otrok nič povezuje z odsotnostjo količine (npr. ko zmanjka hrane). Nekaj 

otrok je to povezalo s praznino (tišina, žalost, prazen kvadratek). 

 

V eksperimentalni skupini le eden izmed otrok na vprašanje ni znal odgovoriti, medtem ko je 

bilo takih otrok v kontrolni skupini kar nekaj. V kontrolni skupini sta dva otroka nič razumela 

kot nekaj, kar jima ni všeč (»Ko mi ni prav, ko skozi ponavlja nekdo za mano.«). 

 

6.3.4 Ugotavljanje razumevanja števila nič pri predšolskih otrocih in učencih prvega    

         razreda 

 

Cilj empiričnega dela je bil ovrednotiti učinkovitost izvajanja dejavnosti na temo števila nič s 

predšolskimi otroki. V ta namen sem s skupino naključno izbranih predšolskih otrok izvedla 

vse dejavnosti, predstavljene v praktičnem delu. Njihovo znanje o številu nič sem s pomočjo 

preverjanja znanja primerjala z dvema skupinama, kontrolno skupino, ki jo je sestavljala 

skupina naključno izbranih predšolskih otrok, s katero nisem izvajala dejavnosti, ter skupino 

učencev prvega razreda. 

 

Predpostavila sem, da se bo znanje predšolskih otrok, s katerimi sem izvajala dejavnosti, 

izboljšalo v primerjavi s kontrolno skupino. To je potrdilo, da so predšolski otroci že sposobni 

vsaj deloma razumeti pojem števila nič, če se jim ta primerno predstavi. 

 

Namen primerjave znanja otrok eksperimentalne skupine s skupino učencev prvega razreda je 

bilo ugotoviti, v kolikšni meri so se po predstavljenih dejavnostih po znanju približali 

učencem prvega razreda.  
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Do sedaj sem predstavila rezultate preverjanja znanja za vsako nalogo posebej. Za konec pa 

predstavljam še splošne rezultate preverjanja znanja, s katerim sem preverjala ugotavljanje 

razumevanja števila nič pri predšolskih otrocih in učencih prvega razreda.  

 

Ko sem seštela vse točke preizkusa znanja in izračunala povprečje rezultatov, sem ugotovila, 

da naloge z računi ni rešil skoraj noben vrtčevski otrok. Ker pa je ta na preizkusu znanja 

prinesla 6 točk, sem se odločila, da izvedem primerjavo preizkusa znanja ločeno z in brez te 

naloge. Rezultate sem dodatno razdelila še glede na spol, saj me je zanimalo, ali bo med njima 

kakšna opazna razlika. 

 

Najprej predstavljam rezultate testa vključno z nalogo z računi. Nato pa tudi rezultate testa 

brez naloge z računi, saj pri predstavitvi števila nič v eksperimentalni skupini nisem dajala 

poudarka samemu računanju. Tako bomo dobili bolj realen vpogled na vpliv mojega dela z 

otroki in na njihovo razumevanje števila nič. 
 

Slika 59: Grafični prikaz odgovorov preizkusa znanja, brez naloge z računi 
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Iz grafa lahko razberemo, da učencem prvega razreda število nič in njegovo razumevanje ne 

povzroča veliko težav. Povprečni rezultat učencev prvega razreda je bil 88,3 %. Dečki so 

dosegli za 3,3 % slabši rezultat kot deklice.  

 

Če to primerjamo z otroki iz kontrolne skupine, opazimo večje razlike, predvsem pri dečkih, 

ki so dosegli skoraj za pol slabši rezultat kot dečki iz prvega razreda. Deklice iz kontrolne 

skupine so imele precej boljše rezultate od dečkov. Nižji rezultat dečkov je lahko tudi 

posledica premajhne skupine in ni reprezentativen. Skupaj so dosegli rezultat 63,1 % (deklice 

70,5 % in dečki 48,2 %). 

 

Deklice in dečki iz eksperimentalne skupine so dosegli zelo podobne rezultate, razlika je bila 

le 1,9 %. To še dodatno potrdi, da med spoloma ni tako velikih razlik, kot smo jih opazili v 

kontrolni skupini. Skupno so dosegli 76,4 % uspešnost. Ta rezultat predstavlja precejšnje 

odstopanje od povprečnega rezultata prvega razreda (11,9 %), del tega odstopanja lahko 

pripišemo nalogi z računi, ki je večina vrtčevskih otrok, kot že omenjeno, ni rešila. 

Slika 60: Grafični prikaz odgovorov preizkusa znanja, vključno z nalogo z računi 
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Pri reševanju testa brez naloge z računi pri učencih prvega razreda ni prišlo do večjih 

sprememb, saj je večina učencev pravilno rešila vse račune v nalogi. Skupno povprečje se je 

zmanjšalo na 87,7 %.  

 

Razlika med rezultati kontrolne skupine in učenci prvega razreda je še vedno občutna. Kljub 

temu pa smo opazili 11-% izboljšanje povprečnega rezultata pri deklicah in 7,7 % izboljšanje 

rezultata pri dečkih, če naloge z računi nismo upoštevali pri ocenjevanju. Dečki v kontrolni 

skupini so še vedno odstopali od vseh ostalih skupin. 

 

Presenetilo me je izboljšanje rezultatov v eksperimentalni skupini. Ko sem iz preizkusa znanja 

izvzela nalogo z računi, so rezultati eksperimentalne skupine postali popolnoma primerljivi z 

rezultati skupine otrok prvega razreda. Odstopanje je bilo le še 2,2 %, saj so otroci 

eksperimentalne skupine dosegli kar 85,5 % povprečje. Dečki v eksperimentalni skupini pa so 

bili za 1,5 % boljši kot dečki iz prvega razreda. 

 

Seveda dobljenih rezultatov ne smemo posploševati, saj je bil vzorec še vedno premajhen, da 

bi rezultati lahko prikazali realne vrednosti.   
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7 POVZETEK UGOTOVITEV 
 

Za namen raziskovanja sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja, ki sem jih poskušala med 

diplomskim delom raziskati in opredeliti. 

 

1. Raziskovalno vprašanje: Kako število nič razumejo predšolski otroci in učenci prvega 

razreda osnovne šole? 

 

Za namen kvantificiranja razumevanja števila nič sem pripravila preizkus znanja, ki je 

vseboval deset nalog, preko katerih sem dobila pogled v znanje in razumevanje pojma in 

števila nič učencev prvega razreda in otrok iz vrtca. Preizkus znanja je rešilo 40 učencev 

prvega razreda ter 42 otrok iz vrtca. Te sem dodatno razvrstila v dve podskupini, 

eksperimentalno (21 otrok), s katero sem izvajala razne dejavnosti, ter kontrolno (21 otrok), s 

katero nisem izvajala dejavnosti. Preizkusa znanja sem ocenila, rezultate pa analizirala in 

grafično prikazala. 

 

S preizkusom znanja, ki je vseboval različne sklope nalog na temo števila nič, smo ugotovili, 

da so predšolski otroci, stari 5 let, v večji meri že sposobni razumeti pojem števila nič. Glede 

na dobljene rezultate lahko rečemo, da število nič najbolje razumejo kot odsotnost količine, 

najslabše pa so se odrezali pri prepoznavanju simbola za število nič na slikah predmetov. 

 

2. Raziskovalno vprašanje: Ali otrokom število nič povzroča večje težave kot ostala števila? 

 

S pomočjo preizkusov znanja in na podlagi dela z otroki v eksperimentalni skupini lahko 

povzamem, da se je nekaj več napak pojavilo pri zapisu in razumevanju števila nič kot števil 

1, 2, 3, 4 in 5. Večjih števil v preizkusu znanja nisem preverjala. V eksperimentalni skupini 

sem pri testu s škatlicami pred učenjem števila nič ugotovila, da le ena deklica ni poznala 

števil za 2 in 3, zato je zanje narisala pripadajoče število rožic in metuljev. Števila nič pa ni 

zapisalo 8 otrok. Od tega so si štirje zanj izmislili poseben simbol, ki pa ga pri preverjanju čez 

teden dni niso povezali z ničlo. Štirje so list pustili prazen.  

 

Končni preizkus znanja je pokazal, da števila, kot so 4 in 5, nekatere vrtčevske otroke omejijo 

pri seštevanju (pri nalogah 2 in 9 ter pri premikanju za določeno število polj v 5. nalogi testa). 

Učencem prvega razreda te naloge niso povzročale težav, pri nekaterih se je opazila le 
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površnost pri sledenju in pomanjkanje vztrajnosti. Težave pri razumevanju števila nič se 

pojavijo, ker pri otrocih prevlada eden od pomenov ničle. Te otrok dojema skozi proces 

učenja, za kar pa potrebuje različne izkušnje, s katerimi mu je omogočeno spoznavanje in 

postopno dojemanje števila nič. 

 

Raziskovalno vprašanje, da število nič otrokom povzroča večje težave kot ostala števila, lahko 

potrdimo le v primeru kontrolne skupine in nekaj otrok eksperimentalne skupine pred 

začetkom izvajanja dejavnosti na temo števila nič. Po obravnavi števila nič in posledično 

ostalih števil, lahko tako v prvemu razredu kot eksperimentalni skupini povzamemo, da med 

razumevanjem ničle in drugih številih ni večjih razlik. 

 

3. Raziskovalno vprašanje: Se med predšolskimi otroki in učenci prvega razreda pojavljajo 

razlike v razumevanju števila nič? 

 

Če si pogledamo rezultate otrok iz kontrolne skupine in otrok iz prvega razreda, opazimo kar 

velik razpon rezultatov. Dosegli so za 25,2 % slabši od otrok prvega razreda. S tem lahko 

potrdimo, da se med predšolskimi otroki in učenci prvega razreda pojavljajo razlike v 

razumevanju števila nič. 

 

Razlika se opazi tudi med spoloma, pri kontrolni skupini je ta še posebej velika. Seveda to 

lahko pripišemo tudi manjši skupini testirancev in bi bile ob večjih skupinah te vrzeli manjše. 

 

4. Raziskovalno vprašanje: Ali lahko ob pravilnem pristopu in primernih nalogah otrokom 

razumevanje števila nič olajšamo? 

 

Za potrebe raziskovanja sem v vrtcu oblikovala dve skupini, z eksperimentalno skupino sem 

pred reševanjem preverjanja znanja, več kot mesec dni izvajala različne dejavnosti, s katerimi 

sem jim poskušala čim bolj približati pomen tega števila. Iz rezultatov preizkusa znanja je 

razvidno, da je bila moja naloga uspešna, saj so bili rezultati od kontrolne skupine višji za 

13,3 %. S tem rezultatom smo se zelo približali nivoju razumevanja eno leto starejših otrok iz 

prvega razreda. 

 

S tem potrdimo, da lahko ob pravilnem pristopu in primernih nalogah otokom razumevanje 

števila nič zelo olajšamo. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

Predmet raziskovanja je bilo število nič v vsej svoji razsežnosti. V teoretičnem delu sem se 

osredotočila na nastanek in uporabo števila nič pri različnih civilizacijah. Raziskala sem, kako 

to število razumejo v vrtcu in osnovni šoli ter s kakšnimi težavami se srečujejo. V drugem 

delu sem izvedla raziskavo, v kateri sem ugotavljala razumevanje pojma števila nič v vrtcu pri 

otrocih, starih 5 let, in učencih prvega razreda osnovne šole.  

 

Skozi raziskovanje o nastanku števila nič sem ugotovila, da je to potrebovalo dolgo časa, 

preden so ga različne civilizacije sprejele in upoštevale kot število. Prvi med njimi so bili 

Indijci, ki so izumili tudi mestni številski sistem, ki ga uporabljamo še danes.  

 

Otroke je priporočljivo s pojmom števila nič spoznavati hkrati z ostalimi števili. Ne 

potrebujemo nobene posebne teme, preko katere bi jih spoznavali prav s številom nič, ampak 

ga vključimo v dejavnosti, kot so pesmice z odštevanjem, kazanje in preštevanje prstov na 

roki, igre vlog in podobne dejavnosti. Otrok je že pri enem letu starosti sposoben z gibom 

nakazati, da nečesa ni. Če z matematičnimi dejavnostmi začnemo zgodaj, jih bo do osnovne 

šole že razumel in znal aplicirati.  

 

S pomočjo otrok v eksperimentalni skupini sem raziskovala, kaj otroci pri 5. letu starosti o 

številu nič že vedo, kako ga razumejo in v kolikšni meri ga znajo pravilno uporabljati. 

Pripravila sem jim kar nekaj dejavnosti in jim s tem poskušala približati pomen števila nič.  

 

Ugotovila sem, da otrokom število nič ni tuje, nekateri še ne poznajo simbola za njegov zapis, 

razumejo pa, kaj predstavlja. Otroci so zelo hitro razumeli, kaj se od njih pričakuje. Zanimivo 

mi je bilo, da so po mojem drugem obisku začeli na vprašanje »koliko?« namesto z nobenega, 

ničesar, ni jih več, odgovarjati z besedo nič. Rezultati preizkusa znanja so pokazali, da se je že 

po enem mesecu dela z otroki, razlika med njihovim razumevanjem števila nič in 

razumevanjem, ki ga imajo učenci prvega razreda občutno zmanjšala.  

 

V diplomskem delu smo potrdili, da otroci pri petem letu starosti ob pravilni predstavitvi s 

konkretnimi in nazornimi ponazoritvami, število nič sprejmejo in razumejo, tako za število 

kot odsotnost količine. Rezultati preizkusa znanja so pokazali, da je eksperimentalna skupina 
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že po malo več kot enem mesecu dosegla skoraj enak rezultat kot učenci prvega razreda ter 

precej boljši rezultat kot kontrolna skupina, ki je s številom nič imela največ težav.  

 

Zaradi majhnosti raziskovalnega vzorca ne moremo z gotovostjo trditi, da so rezultati 

reprezentativni. Za dokončno potrditev učinkovitosti izvajanja predstavljenih dejavnosti, bi 

bilo tako potrebno raziskavo ponoviti v večjem številu. Prav tako bi lahko v prihodnjih 

raziskavah preverjanje znanja o številu nič izvedli pred že začetkom izvajanja dejavnosti, saj 

bi s tem natančno določili predznanje otrok, vsak napredek v rezultatih, pa bi tako lažje 

pripisali delu z otroki na temo o številu nič. 

 

Kljub temu lahko zaključimo, da ni nikoli prezgodaj preizkušati meje sposobnosti predšolskih 

otrok, še posebej, če za to izkažejo vsaj delček zanimanja. Velikokrat je težava v tem, da 

otroke podcenjujemo in jim ne pripisujemo zmožnosti dojemanja malo bolj zapletenih 

pojmov, kamor bi lahko šteli tudi število nič. 
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PRILOGA 1: Preizkus znanja  
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