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POVZETEK 

V diplomskem delu smo primerjali pouk družboslovja z in brez uporabe interaktivne table. V 

teoretičnem delu smo predstavili informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Poudarek je bil na 

interaktivni tabli in pripomočkih, ki so povezani z uporabo le-te. Predstavili smo tudi ugotovitve 

nekaterih učiteljev in pedagoških raziskovalcev, ki uporabljajo interaktivno tablo in poznajo prednosti 

ter slabosti dela z njo. Pri uporabi interaktivne table pa lahko uporabljamo različne načine 

predstavitve snovi in aktivnosti, ki so lahko prednosti uporabe interaktivne table. 

V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, v kateri sta sodelovali dve učiteljici in 32 učencev 

tretjega razreda. Pouk se je izvajal pri predmetu spoznavanje okolja. Na osnovi rezultatov raziskave 

smo poskušali odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji, in sicer ali bo končno znanje učencev pri obeh 

načinih pouka, z ali brez uporabe interaktivne table, enako in pri katerem načinu pouka, z ali brez 

uporabe interaktivne table, bodo učenci bolj aktivni.  

Iz dobljenih rezultatov smo ugotovili, da je končno znanje učencev pri obeh načinih pouka enako in 

da uporaba interaktivne table ne vpliva na pridobivanje znanja toliko, da bi se kazalo v dobljenih 

rezultatih. Prav tako se ni razlikovala aktivnost učencev med obema skupinama.  

 

 

Ključne besede: interaktivna tabla, aktivnost učencev, izobraževalno-komunikacijska tehnologija, 

družboslovje  
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ABSTRACT 

In thesis we compared the results of teaching social studies with and without the use of interactive 

whiteboards. In the theoretical part we present information and communication technology. Our 

emphasis was placed on the use of interactive whiteboard and gadgets that are affiliated with its use. 

Some teachers that are already using interactive whiteboard have come to know the advantages and 

disadvantages of working with the interactive whiteboard. Their findings are also presented in this 

thesis. The biggest advantages of using the interactive whiteboards are different way of presentation 

of the subject and activities that we can carry out.  

In empirical part we present our study. Our participants were two teachers and 32 pupils from the 

third grade. We conducted the experiment at the subject of environmental studies. We tried to 

answered on two questions – will the final knowledge of pupils be the same, with or without the use 

of interactive whiteboards and in which way of learning will pupils be more active (with or without 

the use of interactive whiteboard)? 

Based on our results we have come to the conclusion that the use of interactive whiteboards does 

not affect the acquisition of knowledge. And we have also discovered that the activity of pupils 

between both groups did not vary.    

 

 

Keywords: interactive whiteboard, pupils activity, information and communication technology, social 

studies 
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1 UVOD 
Živimo v času tehnologije. Olajša in izboljša nam marsikatero delo, na drugi strani nam ga pa lahko 

tudi oteži in poveča količino dela. To velja tudi v  izobraževalnem procesu.  

Glede na prebrano literaturo ugotavljam, da so se osnovne šole na veliko začele opremljati z 

interaktivnimi tablami. Učiteljem je tehnologija odprla nove možnosti na področju izobraževanja. 

Lahko shranijo, obdelajo in komunicirajo z množico multimedijskih informacij.  

Mnogi učitelji se izobražujejo, da bi lahko čim kvalitetnejše uvajali novo tehnologijo v učne ure. Tisti, 

ki jim je tehnologija blizu, pozdravljajo interaktivne table, saj jim predstavljajo velik izziv tako snovno 

kot tudi pri podajanju snovi. 

Interaktivne table so nekaj novega – niso le platno za projiciranje slik. So veliko več. Z njimi lahko 

delamo stvari, o katerih smo v preteklosti samo razmišljali. Zagotovo je kdaj učitelj med podajanjem 

snovi pomislil: »Hm, ko bi lahko sedaj to sliko povečal, da bi videli detajl.« Prav tako so med 

projiciranjem na tablo želeli kakšno stvar poudariti, obkrožiti … Danes je z interaktivno tablo možno 

tudi to in ne samo to.  

Z vsemi pripomočki, ki jih pridobimo z interaktivno tablo, lahko pouk naredimo pester, aktiven, 

ustvarjalen in predvsem interaktiven. Učitelj lahko uporablja tablo, ki je nekakšen sinonim za 

frontalno delo.  Frontalno delo z vsemi pripomočki, med njimi je zagotovo interaktivna tablica, ni več 

pusto predavanje, ampak zanimivo, aktivno podajanje nove snovi. Bolj kot je učitelj inovativen, 

domiseln, tehnološko podkovan, tem bolj lahko uporabi in vključi v pouk interaktivno tablo in njene 

specifičnosti, saj je vse prej kot pa le tabla za projiciranje. Uvajanje tehnologije postavlja učitelja pred 

nove izzive in od njega je odvisno, kako dobro jih bo vključil v pouk. 

Učiteljem začetnikom (na področju uporabe tehnologije) so na voljo predavanja, delavnice, kjer se 

učijo uporabe interaktivnih tabel s programom, ki ga imajo na šoli. Če je učitelj še nekoliko bolj 

motiviran, pobrska po svetovnem spletu in najde ogromno predlog, zamisli, ki jih po kritičnem 

pregledu morda uporabi pri pripravi na uro. Uporaba interaktivnih tabel zagotovo vpliva na učenčevo 

motivacijo, vendar ali z interaktivno tablo pri pouku vplivamo tudi na boljše rezultate učencev in ali  

je znanje učencev pridobljeno brez tega učnega sredstva enako? 

Sama interaktivna tabla naj ne bi vplivala na pridobljena znanja. Lahko pa poveča motivacijo in tako 

izboljša učne dosežke, učencem s posebnimi potrebami pa olajša delo. (Bučar, 2009) 
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V diplomskem delu želimo ugotoviti, ali se učenci z uporabo interaktivne table pri pouku naučijo več, 

kot če so uporabljene aktivnosti brez le-te. V te rezultate ni vključeno učenje doma, temveč samo 

delo v šoli. Prav tako nas je zanimalo, ali uporaba interaktivne table vpliva na njihovo aktivnost. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 IZOBRAŽEVALNO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA  
Leta 1972 se je v Sloveniji začela izvajati strategija uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije 

(v nadaljevanju IKT) in do danes se je zelo spremenila. Na nas je, ali se bomo temu prilagodili ali ne. 

Prav je, da se kot učitelji in kot ljudje učimo in pridobivamo nova znanja. Le tako lahko izboljšamo 

učni proces in naredimo pouk privlačnejši za učence.  

Ena izmed študij, ki poudarjajo, da IKT omogoča ustvarjanje bogatega interaktivnega okolja s skoraj 

neomejenimi možnostmi za poučevanje in učenje, je tudi Unescova študija »Information and 

Communication Tehnologies in schools: a handbook for teachers or how ICT can create new, open 

learning environments«. (Brečko 2008: 6) 

V šoli se uporablja veliko različnih tehničnih pripomočkov. Nekaj jih uspešno služi svojemu namenu, 

nekaj (npr. diaprojektor, grafoskop) pa so jih že izrinile nove tehnologije. Učitelji naj bi se izobraževali 

in iskali nove, boljše, učinkovitejše poti doseganja učenčevega znanja. In tako ima pri uporabi IKT 

pomembno vlogo učitelj, saj tehnologija ne more sama služiti svojemu namenu.  

Učenje brez učitelja še ni izvedljivo (vsaj v večji meri) in tudi prav je tako. Formalno učenje v razredu 

socializira ljudi in jih pripravlja za delo v skupinah. Vloga učitelja se hitro spreminja in ni tako lahko 

spremeniti miselnost, da mora postati tudi usmerjevalec izobraževanja in ne le podajalec znanj. V 

novi vlogi bodo učitelji iskali in pripravljali učna gradiva, ki bodo didaktično primerna razvojni stopnji 

učečih, ter preverjali njihov napredek pri usvajanju znanj. (Krašna 2010: 15) In zakaj ne bi učitelji 

uporabljali IKT in s tem pristopili učencem nasproti, kajti dandanes so ti tega že zelo vešči in z jo 

veseljem uporabljajo? Na tem mestu je potrebo omeniti tudi t.i. »digitalno pismenost«.  

Nekatere prednosti in priložnosti, ki jih navaja zgoraj omenjena Unesco študija v povezavi z IKT, so: 

• olajšanje učenja za otroke z drugačnimi načini učenja in sposobnosti (to so npr. otroci s 

posebnimi potrebami, socialno ogrožene in družbene skupine, nadarjeni in druge skupine); 

• učinkovitejše učenje z vključevanjem več čutov v kontekstu multimedije ter 

• omogočanje širšega mednarodnega konteksta za soočanje s problemi kot tudi večja 

zmožnost prilagajanja posebnim lokalnim potrebam. (Brečko 2008: 7) 

Hkrati IKT učiteljem prihrani čas in poveča njihovo produktivnost pri aktivnostih, kot so: 

• priprava in posodabljanje dnevnih priprav; 

• prilagajanje individualnim potrebam učencev; 



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta                                                         Fuchs, Teja; diplomsko delo 
 

4 
 

• predstavljanje učne snovi (vizualno in verbalno); 

• oblikovanje in vzdrževanje sistema ocenjevanja; 

• "on-line" popravljanje dela učencev na njihovih računalnikih ter 

• hranjenje poročil, zapisov in arhivov vseh omenjenih aktivnosti z možnostjo hitre pridobitve 

in dopolnitve podatkov. (Brečko 2008: 7) 

Čas, ko so učitelji zapuščali razrede s polnimi rokami papirjev, plakatov, slik …, je mimo. Zagotovo IKT 

ne more popolnoma izriniti vseh pripomočkov, ki so jih v šoli pred računalniki uporabljali. Sedaj ti 

pripomočki dopolnjujejo pouk z IKT, ki omogočajo posamezniku, da dobi, obdela, poveže in posreduje 

informacije hitreje, kot je bilo to mogoče do sedaj. 

Za uspeh v današnji družbi, bogati z informacijami in znanjem, morajo učenci in učitelji učinkovito 

uporabljati tehnologijo. Uvedba IKT v učilnice vpliva na naslednje načine: 

• učencem pomaga razviti spretnosti, ki so potrebne za uspešno življenje in delo v 21. 

stoletju; 

• spodbuja učitelje k izboljšanju načina učenja v razredu z interaktivnimi in dinamičnimi 

viri, ki jih nudi IKT, in 

• zagotavlja več motivacije in bogatejšo izkušnjo učenja za učence. (Brečko 2008: 20) 

Sodobna IKT je zgolj eden izmed načinov, ki širi paleto možnosti pri izboru metod in oblik dela. Zgolj 

uporaba sodobne tehnologije še ne pomeni spremenjene paradigme poučevanja, če ni domišljena in 

osmišljena. Učitelju in učencu tehnologija ne sme biti v breme, pač pa v pomoč pri doseganju 

trajnostnega znanja in vseživljenjskega učenja. (Beganovič 2011: 112) 

Prav tako ne smemo pozabiti na to, da smo ljudje različni. Vsakdo ima začrtano svojo pot skozi 

življenje, svoje želje in svoje motive; zato je prav, da učečemu vsaj delno prilagodimo izobraževanje. 

Individualizacija in diferenciacija omogočata, da vsi pridemo do predvidene izobrazbe na različne 

načine. (Krašna 2010: 14) Učitelj, ki pozna možnosti, ki mu jih ponuja IKT, lahko dobro diferencira in 

individualizira. V prid uporabe IKT govori veliko literature. Posebej izpostavljeni so učenci s posebnimi 

potrebami. Na eni strani je to motivacijsko sredstvo, na drugi pa učencem pomaga pri preseganju 

njihovih primanjkljajev. 
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2.2 TEHNOLOŠKE KOMPONENTE
Sodobna šola ima z uporabo informa

Včasih so se učitelji posluževali 

razvojem tehnologije je »zastarelo« tehnologijo zamenjal računalnik. Z njim in primernimi p

(izpostavimo lahko Power Point) so učitelji modernizirali in popestrili pouk. Danes pa je vse to 

nadgradila še interaktivna tabla. 

še nekaj drugih tehnoloških komponent.

 

2.2.1 Interaktivna tabla 

Interaktivna tabla (ang. interactive whiteboard (IWB)

računalnikom (USB, serijski kabel, brezžično) 

tablo. Prednost tega je, da luči ne motijo učence

učilnicah, slabša kakovost slike. V veliki večini šol so proje

pritrjeni na strop).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Interaktivna tabla, vir: 

Projektor projicira računalniško sliko na interaktivno površino table. Uporabnik lahko s svetlobnim 

črnilom - pisalom, prstom ipd. upravlja računalnik preko interaktivne table. Table so nameščene na 

steno tako, da je spodnji rob table pribl. 1

Za delovanje interaktivne table potrebujemo primerno programsko premo. Na slovenskem trgu so 

trije večji ponudniki interaktivnih tabel:
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TEHNOLOŠKE KOMPONENTE 
Sodobna šola ima z uporabo informacijske tehnologije veliko možnosti za kvalitetno podajanje znanj. 

so se učitelji posluževali diaprojektorja kot pripomočka in prosojnice kot 

tehnologije je »zastarelo« tehnologijo zamenjal računalnik. Z njim in primernimi p

(izpostavimo lahko Power Point) so učitelji modernizirali in popestrili pouk. Danes pa je vse to 

nadgradila še interaktivna tabla. Vendar pa za uporabo interaktivne table zraven le

še nekaj drugih tehnoloških komponent. 

Interaktivna tabla (ang. interactive whiteboard (IWB)) je velik interaktivni zaslon, ki je povezan z 

USB, serijski kabel, brezžično) in LCD projektorjem. Projektor je lahko nameščen za 

rednost tega je, da luči ne motijo učencev, ni sence, slabost pa cena, neizvedljivo

učilnicah, slabša kakovost slike. V veliki večini šol so projektorji nameščeni pred tablo (po

Slika 1: Interaktivna tabla, vir: www.prometheanworld.com

računalniško sliko na interaktivno površino table. Uporabnik lahko s svetlobnim 

pisalom, prstom ipd. upravlja računalnik preko interaktivne table. Table so nameščene na 

steno tako, da je spodnji rob table pribl. 1 m od tal (v isti višini kot običajne table).

Za delovanje interaktivne table potrebujemo primerno programsko premo. Na slovenskem trgu so 

trije večji ponudniki interaktivnih tabel: Smart, Promethean, Hitachi. 

ulteta                                                         Fuchs, Teja; diplomsko delo 

cijske tehnologije veliko možnosti za kvalitetno podajanje znanj. 

kot učno sredstvo. Z 

tehnologije je »zastarelo« tehnologijo zamenjal računalnik. Z njim in primernimi programi 

(izpostavimo lahko Power Point) so učitelji modernizirali in popestrili pouk. Danes pa je vse to 

za uporabo interaktivne table zraven le-te potrebujemo 

je velik interaktivni zaslon, ki je povezan z 

or je lahko nameščen za 

v, ni sence, slabost pa cena, neizvedljivost v 

ktorji nameščeni pred tablo (ponavadi so 

www.prometheanworld.com 

računalniško sliko na interaktivno površino table. Uporabnik lahko s svetlobnim 

pisalom, prstom ipd. upravlja računalnik preko interaktivne table. Table so nameščene na 

čajne table). 

Za delovanje interaktivne table potrebujemo primerno programsko premo. Na slovenskem trgu so 
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2.2.2 Računalnik 

Računalnik je elektronska naprava, sestavljena iz elektronskih in e

Njegov namen je avtomatska obdelava, shranjevanje in prenos podatkov. Posredno se uporablja tudi 

za krmiljenje strojev in drugih naprav.

 

2.2.3 LCD projektor 

LCD projektor je naprava, ki projicira sliko z računalnika na zaslon ali kate

 

2.2.4 Interaktivni pripomočki

Zraven zgoraj omenjenih tehnolog

lahko uporabljamo z interaktivno tablo. Ti nam lahko popestrijo in/ali pomagajo pri pouku. 

• Interaktivne tablic
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Računalnik je elektronska naprava, sestavljena iz elektronskih in elektromehanskih komponent. 

Njegov namen je avtomatska obdelava, shranjevanje in prenos podatkov. Posredno se uporablja tudi 

za krmiljenje strojev in drugih naprav. 

LCD projektor je naprava, ki projicira sliko z računalnika na zaslon ali katero drugo površino.

Interaktivni pripomočki 

Zraven zgoraj omenjenih tehnologij nam najrazličnejši ponudniki ponujajo različne pripomočke, ki jih 

lahko uporabljamo z interaktivno tablo. Ti nam lahko popestrijo in/ali pomagajo pri pouku. 

Interaktivne tablice (povzeto po Promethean) so brezžične, majhne tablice, ki 

ponujajo enako interaktivnost kot table. Razlika je, da jo lahko uporabljamo po celi 

saj je prenosna. To omogoča učitelju, da se lahko giblje, predava in 

komunicira z učenci in še vedno uporablja interaktivno tablo. S tem

premika po razredu, ampak še vedno uporablja tablo, ima večji nadzor nad učenci in 

razbije monotono frontalno delo.  

V večini primerov se delovanje več interaktivnih tablic med seboj izključuje, vendar 

jajo že novejši pristopi, ki omogočajo delovanje več interaktivnih tablic

Te lahko uporabimo pri skupinskem delu, sodelovalnem delu ali difer

Slika 2: Interaktivna tablica, vir: www.prometheanworld.com
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Slika 3: Glasovalni sistemi, vir: www.prometheanworld.com

• Pisalo, aktivno pisalo, svetlobno pisalo

lahko pišemo po interaktivni tabli. So funkcionalna, imajo natančno konico in lažje 

obvladljiva (predvsem za mlajše učence) kot miška. S pisalom lahko pišemo, rišemo, 

barvamo, premikamo

 

Med novejše pridobitve spada tudi uporaba več

tabli. Tako lahko na tablo piše več učencev

skupinskemu, sodelovalnemu 
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Glasovalni sistemi oz. osebni odzivni sistemi so še v večji meri neuporabljena 

prednost interaktivnih pripomočkov. Je majhna (brezžična) naprava 

gumbi, po videzu podobna daljincu. Deluje na različne načine (npr. infrardeči signal). 

Učitelj lahko s tem pripomočkom izvede različna glasovanja, preverjanja, ugotavlja 

stališča ... Odgovori se za vsak pripomoček posebej  (ob uporabi ustreznega 

programa)  beležijo in učitelj dobi vpogled v učenčevo znanje. Rezultati so lahko javni 

ali ne ter vidni takoj v različnih prikazih (npr. grafi). Vse te podatke si lahko tudi 

shranimo in spremljamo učenčev napredek. 

Novejše različice dopuščajo vnos črk, številk, kratkih odgovorov.  

Slika 3: Glasovalni sistemi, vir: www.prometheanworld.com

Pisalo, aktivno pisalo, svetlobno pisalo so brezžična, brezbaterijska pisala, s katerimi 

lahko pišemo po interaktivni tabli. So funkcionalna, imajo natančno konico in lažje 

obvladljiva (predvsem za mlajše učence) kot miška. S pisalom lahko pišemo, rišemo, 

premikamo slike … Seveda v primernem programu. 

idobitve spada tudi uporaba več interaktivnih pisal naenkrat na isti 

tabli. Tako lahko na tablo piše več učencev hkrati, kar lahko uporabimo pri 

sodelovalnemu delu …  
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Slika 4: Interaktivno pisalo, vir: www.prom

• Kamera  

Interaktivno tablo lahko pove

učitelja, ki temelji na malenkostih. Sliko, predmet, rastlino lahko damo pred kamero 

in slika se prikaže na zaslonu. Sliko lahko povečamo, pomanjšamo,

obkrožamo pomembne dele … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Kamera, vir: www.prometheanworld.com

V pouk lahko še vključimo številno drugo IKT, ki je v našem primeru ne bomo izpostavljali. 

tehnologija je lahko dobra motivacija, če je le uporabljena

tega ne gre pozabiti svetovnega spleta, ki pa je tako ali tako že sestavni del učiteljeve priprave in 

izvedbe ure.  
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Slika 4: Interaktivno pisalo, vir: www.prometheanworld.com

Interaktivno tablo lahko povežemo tudi s kamero, ki učencem 

učitelja, ki temelji na malenkostih. Sliko, predmet, rastlino lahko damo pred kamero 

in slika se prikaže na zaslonu. Sliko lahko povečamo, pomanjšamo,

obkrožamo pomembne dele …  

Slika 5: Kamera, vir: www.prometheanworld.com 

vključimo številno drugo IKT, ki je v našem primeru ne bomo izpostavljali. 

motivacija, če je le uporabljena smotrno in premišljeno. 

tega ne gre pozabiti svetovnega spleta, ki pa je tako ali tako že sestavni del učiteljeve priprave in 
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2.3 INTERAKTIVNA TABLA 
Interaktivna tabla, elektronska tabla, ang. whiteboards, smartboards … je »nova« vrsta table, ki je 

bila v Sloveniji prvič nameščena leta 2004 v (osnovni) šoli (Juričič 2005), v svetu pa je že uveljavljena 

tehnologija v izobraževanju. Interaktivne table, izraz, ki se največkrat uporablja v Sloveniji, so od 

takrat postale pomemben del v izobraževalni tehnologiji. 

»Interaktivne table so table, občutljive na dotik (največkrat peresa), s katerim preko table upravljamo 

z računalnikom ob pomoči LCD projektorja. Za delovanje interaktivne table je potrebno specifično 

programsko orodje, ki se razlikuje glede na vrsto interaktivne table, lahko pa tudi na starostno 

skupino otrok, ki interaktivno tablo uporabljajo.« (Bačnik 2007) 

Andreja Bačnik je po Smith in soavtorji (2007: 85) priredila in dopolnila prednosti uporabe 

interaktivne table: 

1. interaktivnost in učinkovitost, 

2. fleksibilnost in raznovrstnost, 

3. multimedijske/multimodalne oz. multisenzorne predstavitve, 

4. razvijanje IKT (digitalnih) spretnosti, 

5. motivacija, 

6. podpora učiteljevemu načrtovanju, razvoju gradiv in refleksij. 

 

2.3.1 Interaktivnost in učinkovitost 

Kot pove že ime samo, je bistvena značilnost interaktivne table interaktivnost. Interakcija je v SSKJ 

definirana kot sodelovanje, medsebojno vplivanje. Gre za nekakšno soodvisnost. Interaktivnost 

pomeni vlaganje na obeh straneh, pravično menjavo, povezovanje, sodelovanje, kjer obe strani 

resnično nekaj pridobita. (Beganovič 2011: 112) 

Iz prebrane literature je razvidno, da poznamo dve vrsti interaktivnosti: fizično in t.i. pedagoško oz. 

didaktično. 

»O fizični interaktivnosti s tablo, bodisi učitelja ali učenca, govorimo hkrati z učinkovitostjo, še 

posebej v primerjavi z »običajno« IKT (računalnik in projektor). Fizična interakcija učitelja s tablo v 

razredu ni vprašljiva. Različno pa je vključevanje učencev v interakcijo s tablo. Smith navaja, da 

nekateri učitelji manjši delež vključevanja učencev v upravljanje z interaktivno tablo opravičujejo na 

račun hitrosti pouka ter morebitnega povzročanja dolgčasa učencev.« (Bačnik po Smith in drugi, 

2007: 85)  
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Fizična aktivnost je pri interaktivni tabli podobna tisti z navadno. Učitelj jo poskuša aktivno in 

smotrno vključevati v pouk, učenci pa sodelujejo. Uporaba interaktivne table naj bi tudi motivacijsko 

vplivala na učence, da so bolj aktivni.  

Kot je omenila Bačnikova (2008: 24), je fizična oz. tehnična aktivnost učitelja in učenca samoumevna. 

Pri interaktivni tabli se procese kontrolira z dotikom – upravljanje s slikami, besedilom … Kako dobro 

bo interaktivna tabla (in njene prednosti) izrabljena, je odvisno od učitelja in izrabe vseh tehničnih 

možnosti, ki jih programsko orodje za interaktivno tablo ponuja.  Navsezadnje je pri interaktivni tabli 

vključeno tudi kinestetično učenje, saj se po tabli dela z dotikom, gibanjem.  

Velik potencial interaktivnih tabel leži v t.i. pedagoški oz. didaktični interakciji, ki ima veliko oblik 

(pogovor, dialog, popravljanje …). S poučevanjem učitelj učence usmerja in širi njihovo znanje. Če pa 

vključimo še interaktivno tablo, pa lahko učence sistematično vključujemo v aktivno sodelovanje in k 

izgradnji znanja. (Bačnik 2007) Interaktivno aktivnost povečamo in lažje realiziramo oz. povečamo 

kvaliteto interaktivnih dejavnosti s posebnimi, dodatnimi pripomočki (interaktivne tablice (ang. 

Activslate) in glasovalni sistemi (ang. PRS – Personal response System, Activote)). Interaktivne tablice 

omogočajo učitelju, da se giblje po učilnici in istočasno uporablja tablo. Izvaja frontalno obliko pouka, 

ki pa ni tipično frontalna. Glasovalni sistemi so lahko uporabljeni za glasovanje, preverjanje znanja … 

(Podrobnejši opis delovanja v poglavju Tehnologija.) 

 

2.3.2 Fleksibilnost, razvijanje IKT spretnosti 

Inovativnost, ustvarjalnost in fleksibilnost so pojmi, s katerimi povezujemo interaktivno tablo in delo 

v razredu. Pouk postane bolj razgiban, frontalno delo manj monotono in multimedijsko podrto. 

Slednje nam omogoča prilagajanje na učenčeve potrebe kot npr. možnost preskoka na že predelano 

gradivo (za osvežitev spomina) ali na nadaljnje gradivo (iskanje povezav). Ti dve prednosti sta izjemno 

pomembni še posebej za učno slabše učence in učence s posebnimi potrebami.  

Interaktivna tabla je izjemno fleksibilen učni pripomoček za vse starosti in predmete. V literaturi in na 

internetu lahko najdemo številne primere uporabe (opismenjevanje, učenja jezika, diferenciacija …). 

Od učitelja pa je odvisno, kako bo uro pripravil. 

V predstavitve lahko vključimo veliko različnih gradiv. «Tako je omogočeno »nagovarjanje« različnih 

tipov učencev oz. učencev z različnimi učnimi stili, kot npr. navaja Thomas (2003), za pouk modernih 

tujih jezikov v možnosti mešanja vizualnih in slušnih informacij za vzpodbujanje procesov učenja 

tujega jezika. Ob vsej tej poplavi možnih predstavitev, se moramo zavedati, da lahko pride do tega, 



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta                                                         Fuchs, Teja; diplomsko delo 
 

11 
 

da učencem posredujemo preveč informacij.« (Bačnik 2007: 86). To otroka zmede in zaradi tega ne 

vidi bistva, sprejemanje informacij postane zmedeno in zapleteno. 

Interaktivna tabla je pomembna za razvijanje učenčevih in učiteljevih IKT spretnosti. Res pa je, da so 

te po navadi naključne in nenamensko naučene. Učitelj se sam uči rokovati z IKT, učenec pa opazuje 

učitelja pri posredovanju snovi, nato ga sam preizkuša in usvaja. Iz prebrane literature in pogovorov z 

različnimi učitelji je razvidno, da so interaktivni tabli in nasploh pouku, obogatenim z IKT, naklonjeni 

»tehnofobi«. To so učitelji, ki jim je tehnologija bližje. Grobo rečeno so to učitelji, ki so bili zgodaj v 

stiku s tehnologijo, računalniki. Mnogi učitelji, tik pred upokojitvijo, si mislijo, da je to za mlade in da 

znajo na »star« način enakovredno posredovati snov. 

Učence motivira že samo delo z interaktivno tablo, delo je hitrejše, zanimivejše, bolj raznoliko. 

Učenčeva pozornost naj bi bila tudi večja ob uporabi interaktivne table in s tem boljše njihovo 

vedenje. Če so učitelji motivirani za delo z interaktivno tablo, to vpliva na dojemanje učencev itd. 

(Bačnik 2007) 

Tukaj lahko povežemo motivacijo in izkušenost učitelja z IKT. Če so učitelji vešči rokovanja z 

interaktivno tablo, lahko improvizirajo in eksperimentirajo. Zagotovo bodo pripravili bolj zanimive 

prosojnice in naloge kot pa IKT začetniki, ki se bodo predvsem držali tistega, kar so se naučili na 

seminarjih o interaktivnih tablah.  

Ko učitelj postane vešč dela z interaktivno tablo in ostalo IKT (seveda v to vložijo kar nekaj časa), se 

čas za načrtovanje ure zmanjša predvsem zaradi možnosti ustreznega shranjevanja, izmenjave gradiv 

ter ponovne uporabe učnih gradiv. (Bačnik, 2007) Učitelji si lahko s pomočjo forumov, spletnih učilnic 

ipd. spletnih mest izmenjujejo pripravljeno gradivo in si tako prikrajšajo čas. Torej se nam čas, ki smo 

ga na začetku vložili v delo, obrestuje kasneje, kar naj bi bilo tudi značilno za delo z IKT.  

»Ko obravnavamo motivacijski vidik pri uporabi interaktivne table ne smemo zanemariti skrb, da bo 

ta potencialna prednost interaktivne table prešla, ko ne bo več »novotarija« in bo postala običajna 

vsakodnevna praksa v celotnem izobraževanju.« (Bačnik 2007) 
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2.4 UPORABA INTERAKTIVNE TABLE 

Obstaja veliko načinov, s katerim se lahko poda snov preko interaktivne table. Lahko uporabimo 

skoraj vse učne metode in oblike. Inovativnost in domiselnost sta odraz učitelja. Da je prehod na delo 

z interaktivno tablo lažji, lahko učitelj uporabi že pripravljene elektronske prosojnice (Power Point), ki 

jih dopolnjuje pred učenci ali pa naredi prosojnice s programsko opremo interaktivne table.  

 

2.4.1 Uporaba prosojnic Power Point 

Učitelji že dobro poznajo uporabo prosojnic Power Point in jih spretno vključujejo v pouk. Že 

obstoječe prosojnice lahko z uporabo interaktivne table spreminjajo pred učenci in jih naredijo bolj 

gibljive. S pisalom lahko podčrtajo, obkrožijo, narišejo povezave, vstavijo sliko … Tako ustvarjajo 

tabelno sliko pred učenci. Vse to je z interaktivno tablo zelo preprosto. Te možnosti omogočajo 

zaznamovalna orodja (pero različnih barv, debelin in vzorcev, brisalec), zavesa in štampiljka. Vse te 

spremembe se lahko shranijo, kar omogoča večkratno uporabo in nadgradnjo gradiva. (Kožlakar, 

Trstenjak, 2007) 

 

2.4.2 Uporaba e-gradiv 

Na internetu najdemo številna e-gradiva, ki jih lahko vključimo v uro. Interaktivna tabla omogoča, da 

jih učitelj uporabi pri frontalnem delu, ko ni smiselno, da vsak učenec posebej dela na računalniku s 

tem gradivom. Vmes lahko dopolnjuje, dopisuje na gradivo. Gradiva so po navadi testi, ki jih lahko 

uporabimo tudi kot motivacijo ali pa za preverjanje znanja. (Kožlakar, Trstenjak, 2009) 

Če imamo, lahko uporabimo glasovalne sisteme in tako dobimo povratno informacijo o učenčevem 

napredku oz. usvojenem znanju. 

 

2.4.3 Uporaba naprednejših orodij 

Več kot učitelj dela z interaktivno tablo, bolj jo pozna in zna izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja. 

Pripravi si lahko lastno galerijo slik, ki jo uporabi pri pouku, možnost ima uporabiti predloge iz že 

predpripravljene galerije slik. (Kožlakar, Trstenjak, 2009) 
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Slika 6: Galerija slik, vir: osebni arhiv 

Z uporabo povečevanja ali manjšanja slike poudarimo posamezne elemente (deli cveta) ali pa iz 

elementa preidemo k celoti (umestimo mesto v državo). 

 

Slika 7: Povečana slika, vir: osebni arhiv 
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Slika 8: Umestitev mesta v državo, vir: osebni arhiv 

Učitelj lahko vstavlja videoposnetke. Predvaja jih tako, da vstavi v prosojnico povezavo in se odpre 

novo pogovorno okno ali pa naloži posnetek v galerijo in jo predvaja neposredno v aktivnem 

pogovornem oknu. Enako je z zvočnimi posnetki.  

Uporabi lahko tudi kamero in neposredno predvaja na tabli, kar s kamero snema. Ta pripomoček je 

primeren pri natančnem delu, kjer bi se sicer učenci gnetli okoli mize, če bi vsi želeli dobro videti. V 

tem primeru učitelj namesti kamero, izvaja poskus, delo, učenci pa opazujejo na tabli.   

 

2.4.4 Izdelava e-gradiva s programskim orodjem elektronske table 

Programi za interaktivne table ponujajo veliko možnosti priprave e-gradiv, ki so specifične za 

interaktivno tablo. »Pri načrtovanju in nastajanju gradiva v posameznem programskem orodju mora 

biti učitelj pozoren na elemente, ki omogočajo interaktivnost, pri čemer je mišljeno predvsem aktivno 

delo učencev, hkrati pa mora seveda upoštevati možnosti in načine doseganja interaktivnosti z 

razpoložljivimi programskimi orodji posamezne elektronske table.« (Kožlakar, Trstenjak, 2009) 
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Slika 9: Interaktivna prosojnica, vir: osebni arhiv 

Ne smemo pozabiti, da je namen interaktivne table aktivnost, a ne samo učiteljev, temveč predvsem 

učencev. Če je tabla uporabljena kot platno za projiciranje računalniške slike ali prosojnic in če 

delamo frontalno, potem nam interaktivna tabla ne pomaga in ne služi svojemu namenu.  

 

2.4.5 Prednosti dela z interaktivno tablo 

V literaturi so večinoma predstavljene prednosti uporabe interaktivne table. Avtorji primerjajo 

interaktivno tablo s tehnologijami, ki so jih učitelji uporabljali (in jih še) pred množičnim pojavom te 

novosti. Kot glavna prednost je največkrat omenjena interaktivnost.  

Kožlakarjeva in Trstenjakova (2009) sta pri delu z interaktivno tablo opazili prednosti dela: 

• uporaba peresa, ki nadomesti miško, kar omogoča boljši stik z učenci; 

• uporaba zaznamovalnih orodij (pero različnih barv, debelin, vzorcev, brisalec) 

omogoča sprotno dopisovanje razlage, označevanje pomembnih pojmov, dodajanje 

poudarkov in vnašanje idej učencev; 

• shranjevanje sprememb z dodatnimi popravki in oznakami za posamezen razred ali 

temo; 

• snemanje poteka dela na interaktivni tabli ter kasnejša uporaba posnetka za ponovno 

razlago in utrjevanje; 
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• enostaven vnos slik iz galerije slik, uporaba poljubne slike za ozadje ali uporaba že 

pripravljenih ozadij, preprost premik slike s peresom in uporaba slike za razlago ali za 

preverjanje; 

• pomik zaslona je primeren za reševanje nalog, kjer se lahko rešitev naloge prekrije z 

zaveso; 

• uporaba peresa z vzorcem (štampiljka). 

Avtorici nista posebej omenili možnosti prehajanja med že obravnavanimi gradivi, ki služi za osvežitev 

spomina.  

»Vključevanje interaktivne table omogoča, da se učni proces bolj osredotoči na aktivnost dijaka. 

Seveda pa, kakor ugotavlja tudi Wechtersbach, takšno poučevanje zahteva večji napor, večjo 

zavzetost ter več časa in znanja učitelja.« (Kožlakar, Trstenjak, 2009) 

Motivacija učiteljev za uporabo interaktivne table je trenutno predvsem v tem, da je novost. Učitelji 

jo raziskujejo in iščejo načine, da bi bilo njihovo posredovanje znanj za učence zanimivejše in bolj 

uporabno. Kot navaja Bačnikova (2007), je motivacija največkrat in najširše sklicevana prednost 

interaktivne table. Trstenjakova in Kožlakarjeva (2009) pa sta pri dijakih opazili, da je interaktivna 

tabla za dijake neke vrste IKT igrača in bo z redno uporabo zgubila veliko začetno motivacijsko vlogo. 

Opazili sta tudi, da je začetno navdušenje nad delom z interaktivno tablo upadlo ali pa so bila nihanja 

v motivaciji.  

 

2.4.6 Slabosti dela z interaktivno tablo 

Kot vsaka stvar, ki se vpelje na novo, ima interaktivna tabla tudi nekaj pomanjkljivosti. Te so 

največkrat tehnične narave.  

Isti avtorici (2007) navajata 4 slabosti, ki sta jih izkusili tekom dela z interaktivno tablo: 

• učencem je tabla neke vrste IKT igrača, saj vsakodnevno uporabljajo sodobno IKT. Uporaba se 

jim je zdela nekaj enkratnega, drugačnega, zanimivega, vsi so želeli preizkusiti delo z njo, 

vendar ne želita, da bi bila interaktivna tabla le popestritev učnih ur; 

• učiteljeva priprava na učno temo je z vključevanjem uporabe interaktivne table zahtevnejša, 

saj mora imeti učitelj poleg osnovnih didaktičnih smernic ves čas v mislih, kako bo v izpeljavo 

učne teme vključil prednosti, ki jih interaktivna tabla nudi; 

• med potekom ure pride lahko do nepredvidene izgube časa zaradi kalibracije table ali drugih 

tehničnih motenj. 
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Tudi v drugi prebrani literaturi so izpostavljene podobne pomanjkljivosti. Največkrat je izpostavljena 

predvsem kalibracija, ki učiteljem povzroča velike težave. To velja predvsem za učilnice in table, v 

katerih se učitelji menjavajo. Nekaj težav se še pojavlja z dostopnostjo interaktivne table, saj so jih 

šole kupile le nekaj in tako se morajo učitelji usklajevati. Velike razlike so tudi med programskimi 

opremami za table. Nekateri ponudniki ponujajo veliko gradiva na internetnih straneh. Z njimi si 

lahko učitelji pomagajo in skrajšajo čas priprave na uro.  

  



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta                                                         Fuchs, Teja; diplomsko delo 
 

18 
 

3 EMPIRIČNI DEL 
V prvem poglavju smo se osredotočili predvsem na predstavitev IKT, ki jo potrebujemo za pouk z 

interaktivno tablo. Iz literature so izpeljane tudi prednosti in slabosti uporabe le-te.  

Za pouk sta potrebna predvsem dobra tehnična oprema in usposobljenost učitelja, ki vodi učenca 

skozi učni proces. Z novimi možnostmi, ki nam jih za izboljšanje učnega procesa omogoča interaktivna 

tabla, lahko zvišamo kvaliteto poučevanja, predvsem aktivno vključevanje učencev v sam učni proces. 

(Bučar 2007: 64) 

Med iskanjem literature nismo odkrili nobene raziskave, ki bi govorila o pozitivni ali negativni uporabi 

interaktivne table pri pouku družboslovja na razredni stopnji osnovne šole, zato nas je zanimalo, 

katere so tiste glavne razlike pri uporabi interaktivne table pri pouku in ali so razlike pri rezultatih 

učencev glede na to, če je bila interaktivna tabla uporabljena.   

 

3.1 CILJI RAZISKAVE IN PROBLEM 

Osnovni namen diplomske naloge je ugotoviti, ali bodo rezultati znanja boljši pri pouku z uporabo 

interaktivne table ali brez interaktivne table. Predvidevali smo, da bodo rezultati boljši pri pouku z 

uporabo interaktivne table, ker naj bi bili učenci bolj motivirani za delo in elektronske prosojnice bolj 

zanimive. Zato bi si posledično učenci snov lažje in boljše zapomnili.  

Zanimalo nas je tudi, ali se količina aktivnosti učencev pri pouku pri uporabi interaktivne table poveča 

ali zmanjša.  

V kontrolni in eksperimentalni skupini smo pri spoznavanju okolja v 3. razredu izvedli dva sklopa. Prvi 

sklop sta oba oddelka obravnavala na podoben način. Ure so bile zasnovane z namenom, da bi si bile 

čim bolj podobne. Razlika je bila le, da smo pri eksperimentalni skupini uporabili interaktivno tablo, 

pri kontrolni pa ne. 

Pri drugem sklopu so bile ure zasnovane tako, da smo pri obeh skupinah izkoristili prednosti 

izbranega načina pouka. Tako sta bili uri izvedeni precej različno, vendar z istimi učnimi cilji. 
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3.1.1 Raziskovalna vprašanja 

Cilje želimo doseči z iskanjem odgovorov na dve raziskovalni vprašanji: 

1. Ali bo končno znanje učencev pri obeh načinih pouka, z ali brez uporabe interaktivne table, 

enako? 

2. Pri katerem načinu pouka, z ali brez uporabe interaktivne table, bodo učenci bolj aktivni? 

 

3.2 RAZISKOVALNI VZOREC IN METODE 

Za pridobitev odgovorov na obe raziskovalni vprašanji smo uporabili eksperimentalno kvantitativno 

metodo pedagoškega raziskovanja.  

Vzorca učencev sta bila naključna in priložnostna. V raziskavi so sodelovali učenci 3. razreda 

podeželske OŠ v severovzhodni Sloveniji v šolskem letu 2011/12. Učenci oddelka a so predstavljali 

eksperimentalno skupino, ki je uporabljala interaktivno tablo. Učenci oddelka b pa so predstavljali 

kontrolno skupino, ki je delala na klasičen način, brez uporabe interaktivne table. 

Skupaj je sodelovalo 32 učencev 3. razredov. 22 (68,8 %) je bilo dečkov, v obeh skupinah 11 (34,4 %). 

10 (31,2 %) je bilo deklic, od tega 6 (18,8 %) v eksperimentalni skupini in 4 (12,5 %) v kontrolni 

skupini. 

 

Tabela 1: Strukturni prikaz kontrolne in eksperimentalne skupine 

 

 spol  

dečki deklice SKUPAJ 

kontrolna skupina 11 4 15 

34,4 % 12,5 % 46,9 % 

eksperimentalna 
skupina 

11 6 17 

34,4 % 18,7 % 53,1 % 

SKUPAJ 22 10 32 

68,8 % 31,2 % 100 % 
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Učiteljici sta bili tako kot učenci izbrani naključno in priložnostno. Za pridobivanje informacij smo 

uporabili deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

 

SPREMENLJIVKE 

Spremenljivke, uporabljene v opazovanju učnih ur spoznavanja okolja, so atributivne, nominalne in 

ordinalne: 

neodvisna: oddelek, 

odvisni: doseženo znanje, aktivnost učencev. 

 

UPORABLJENI MERSKI INSTRUMENARIJ 

Uporabili smo naslednje načine zbiranja podatkov: 

• Podatke smo zbrali v 3. razredu pri spoznavanju okolja z opazovanjem in snemanjem pouka. 

Posnetki so bili uporabljeni samo za interno analizo in niso javno dostopni. 

• Aktivnost učencev med uro smo opazovali in beležili v kontrolni listi, ki je bila pripravljena za 

namene teh ur. Kategorije so bile osnovane pred začetkom ur in prilagojene za specifičnost 

ure. (Priloga 2) 

• Za ugotavljanje predznanja in pridobljenega znanja po sklopih smo uporabili pisne preizkuse 

znanja, ki so preverjali dosežene cilje. (Priloga 3) 

• Z nestrukturiranim intervjujem učiteljic smo ugotavljali njihov odnos do dela z interaktivno 

tablo.   

 

OPIS  OPAZOVANJA Z UDELEŽBO 

Pouk spoznavanja okolja, sklopa Bilo je nekoč (2 uri) in Slovenija (3 ure), smo opazovali z aktivno 

udeležbo. Ker smo med uro beležili aktivnost učencev, smo dogajanje snemali in si s tem omogočili 

kasnejšo analizo ure. 

Kontrolna lista je bila sestavljena za potrebe opazovanja. Kategorije opazovanja so bile izbrane glede 

na uro in na naše predvidevanje učenčevih aktivnosti. Tako je bila sestavljena enotna kontrolna lista 

za vse ure.  
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OPIS PREVERJANJ ZNANJ 

Začetno in končno preverjanje znanja smo izvedli pisno in z istima preizkusoma, ki smo ju sestavili na 

podlagi ciljev, ki smo jih želeli doseči. Učenci so morali opisati, dopisati, obkrožiti, povedati mnenje … 

Preverjanje znanja je imelo v sklopu Slovenija 7 nalog, v sklopu Bilo je nekoč pa 6 nalog. Za reševanje 

so imeli prib. 7 minut. (Priloga 3) 

 

OPIS INTERVJUJA 

Po obeh izpeljanih sklopih smo se pogovorili z učiteljicama, kakšno je njuno mnenje o uporabi 

interaktivne table. Intervju je bil nestrukturiran in je imel samo nekaj iztočnic: 

• mnenje o interaktivni tabli; 

• uporaba le-te pri pouku; 

• prednosti in slabosti interaktivne table; 

• odzivanje in motivacija učencev na interaktivno tablo. 

 

POSTOPEK DELA 

Ure sta izvedli učiteljici. Pred izvedbo ur smo se z obema pogovorili in predstavili metodično pot 

poučevanja obeh sklopov. Dobili sta tudi podrobne priprave in ves material, ki sta ga potrebovali pri 

uri (priprave v prilogi 1).  

Sklop Slovenija sta učiteljici poučevali na podoben način. Razlika je bila, da je eksperimentalna 

skupina uporabila interaktivno tablo, kontrolna skupina pa ne (npr. ključne besede za miselni vzorec 

so bile na kartonih). 

Pri sklopu Bilo je nekoč smo pri vsaki skupini izkoristili prednosti izbranega načina pouka. V 

eksperimentalni skupini, ki je uporabljala interaktivno tablo, so bile aktivnosti vezane predvsem na 

uporabo le-te. Kontrolna skupina pa je imela aktivnosti, ki se jih učitelji poslužujejo pri pouku brez 

interaktivne table (frontalno, skupinsko delo …). 

Učiteljici sta izvajali pouk 2 tedna v mesecu marcu. Skopa sta poučevali zaporedoma in vzporedne ure 

izvedli isti dan.  
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Oba sklopa smo snemali in istočasno beležili v kontrolni listi aktivnosti učencev. Podatke o znanju 

kontrolne in eksperimentalne skupine smo pridobili s pomočjo preverjanja, ki smo ga izvedli pred in 

po obravnavanem sklopu. 

Po izvedenih urah smo izvedli intervju z učiteljicama.  

 

Obdelava podatkov 

Podatke, pridobljene s snemanjem, smo si ogledali in s pomočjo priprav učne ure kvalitativno 

analizirali in opisali.  

Podatke, pridobljene s kontrolno listo, smo primerjali znotraj vsakega sklopa in ugotavljali razlike 

med eksperimentalno in kontrolno skupino. 

Podatke, pridobljene z intervjujem, smo kvalitativno interpretirali in povezali z že znanimi podatki iz 

literature. 

Podatke, pridobljene s preizkusi predznanja in znanja, smo številčno ovrednotili in z uporabo opisne 

statistike primerjali med skupinama. 

 

3.3 PREDSTAVITEV IZVEDBE UR 

Učiteljici sta poučevali dva sklopa pri spoznavanju okolja: Slovenija in Bilo je nekoč. Prvi sklop je 

vseboval tri ure, drugi pa dve.  

Učiteljica, ki je učila kontrolno skupino, je poučevala brez interaktivne table, učiteljica v 

eksperimentalni skupini pa z interaktivno tablo.  

Učiteljica, ki naj bi poučevala kontrolno skupino, je pred začetkom sklopov zbolela. Zato je skoraj 

vsako uro poučevala druga učiteljica. 

 

3.3.1 Slovenija 

Učenci so tri šolske ure spoznavali simbole Slovenije, Slovenijo, prebivalce, sosednje države, 

predsednika ter volitve.   
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Cilji, ki smo jih želeli doseči tekom vseh treh ur: 

• učenci spoznajo, da živimo v državi Sloveniji, 

• vedo, da v Sloveniji živijo Slovenci in govorijo slovenski jezik, 

• prepoznajo, poimenujejo in narišejo simbole slovenske države, 

• učenci spoznajo, da se Slovenija nahaja v Evropi in meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, 

• vedo, da je Slovenija članica Evropske skupnosti, 

• vedo, da v Sloveniji živijo tudi pripadniki drugih narodov (Italijani, Madžari, Hrvati …).  

 

Priprave (Priloga 1) za pouk smo pripravili in jih predstavili učiteljicama. Prav tako smo jim pripravili 

ves material, potreben za izvedbo pouka (kartoni, prosojnice za interaktivno tablo …). Nato sta 

učiteljici izvedli ure po teh pripravah. 

V nadaljevanju bomo predstavili posamezne ure glede na izvedbo. 

1. ura: Slovenija, moja domovina 

• Kontrolna skupina 

Po začetni motivaciji (ponovitev kontinentov ob globusu in zemljevidu) učenci rešijo začetno 

preverjanje znanja.  

Prvi del glavnega dela ure se pogovarjajo o simbolih Slovenije. Učiteljica na tablo napiše naslov 

miselnega vzorca (Slovenija), na mizo pred tablo pa položi listke z napisi, ki spadajo v miselni vzorec, 

in slike, ki jih lahko uporabijo. Učenci sodelujejo v pogovoru in hodijo pred tablo, kjer dopolnjujejo 

miselni vzorec. 

V drugem delu učiteljica na tablo obesi zemljevid Slovenije. Pogovarjajo se o obliki države, mejah, 

geografskih značilnostih … Učenci na zemljevid pritrdijo slike najznačilnejših geografskih značilnosti 

posameznega dela države.  

V zaključnem delu ure se igrajo igro Drži, ne drži, kjer odgovarjajo na vprašanja, povezana z izvedeno 

uro. 

• Eksperimentalna skupina 

Po začetni motivaciji (ponovitev kontinentov ob globusu in zemljevidu) učenci rešijo začetno 

preverjanje znanja.  
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Prvi del glavnega dela ure se pogovarjajo o simbolih Slovenije. Na interaktivni tabli je pripravljen 

miselni vzorec z naslovom »Slovenija«.  Ob strani so slike, ki jih učenci lahko uporabijo, da je miselni 

vzorec bolj zanimiv. Učenci sodeluje v pogovoru in hodijo k tabli, kjer dopolnjujejo miselni vzorec. 

V drugem delu se pogovarjajo o obliki in mejah Slovenije. Na interaktivni tabli je zemljevid Slovenije 

in nekaj slik najznačilnejših geografskih značilnosti Slovenije. Učenci ob pogovoru napišejo ali 

povlečejo sliko na pravo mesto na zemljevidu. 

V zaključnem delu ure se igrajo igro Drži, ne drži, kjer odgovarjajo na vprašanja, povezana z izvedeno 

uro. 

 

2. ura: Sosednje države 

• Kontrolna skupina 

Na začetku ure se pogovorijo o praznikih, ki jih praznujemo. Na tabli so napisani prazniki, ki so 

prekriti. Ko učenci omenijo določen praznik, ga učiteljica odkrije.  

Uro pričnejo s pogovorom o Evropski uniji. Na tabli je zemljevid Slovenije in učenci pritrdijo na pravo 

mesto kartončke z imeni sosednjih držav. Pogovorijo se o velikosti držav in jih pogledajo na 

zemljevidu Evrope. Nato glede na velikost države kartončke z imeni držav razvrstijo po tabli.   

Učiteljica na tablo napiše naslov »Sosednje države«, učenci pa dopolnjujejo miselni vzorec s podatki o 

velikosti, denarni enoti in glavnem mestu. 

Nato učence razdeli v 4 skupine. Vsaka skupina dobi nekaj knjig o posamezni državi in najti morajo 

kakšno zanimivost. Sledi skupinsko poročanje. Pogovorijo se tudi o narodnostnih manjšinah in jih 

pokažejo na zemljevidu.  

V zaključnem delu rešijo nalogo v delovnem zvezku Kaj vem o sosednjih državah. 

• Eksperimentalna skupina 

Na začetku ure se pogovorijo o praznikih, ki jih praznujemo. Na interaktivni tabli so napisani slovenski 

prazniki. S funkcijo štampiljke jih odkljukajo ali prečrtajo. 

Sledi pogovor o sosednjih državah. Učenci jih naštejejo. Na interaktivni tabli je zemljevid Slovenije s 

sosednjimi državami in vanj vpišejo imena držav. 
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Pripravljen je miselni vzorec »Sosednje države«, napisana so imena držav. Viden je samo naslov, 

ostalo je zatemnjeno. Ko govorijo o posamezni državi, vpisujejo pomembne podatke (število 

prebivalcev, glavno mesto, denarna enota) pod naslov države; ostalo je zatemnjeno – funkcija fokus. 

Pogovorijo se tudi o narodnostnih manjšinah in jih pokažejo na zemljevidu, ki je na interaktivni tabli, 

učiteljica jih obkroži. 

Nato učence razdeli v 4 skupine. Vsaka skupina dobi nekaj knjig o posamezni državi in najti morajo 

kakšno zanimivost. Sledi skupinsko poročanje. Pogovorijo se tudi o narodnostnih manjšinah in jih 

pokažejo na zemljevidu. 

V zaključnem delu rešijo nalogo v delovnem zvezku Kaj vem o sosednjih državah. 

 

3. ura: Kaj so volitve? 

• Kontrolna skupina 

Uro pričnejo s pogovorom o politiki (koliko že vedo, če spremljajo dogajanje, če so kdaj že bili s starši 

na volitvah, kako volitve potekajo …).  

Na tabli so listki s pomešanim potekom volitev. Učenci prihajajo k tabli in jih razvrstijo v pravilni vrstni 

red. Nato izvedejo volitve v razredu. Skupaj izberejo  vprašanje, ki je povezano z njihovim delovanjem 

v razredu. Odgovore napišejo na listke, medtem je učiteljica na tablo narisala tabelo, kamor je 

vpisovala odgovore. Pogovorijo se o razpletu volitev. 

Učiteljica na tablo pritrdi slike prvega in zdajšnjega predsednika države ter predsednika vlade, ob 

strani pa so njihova imena. Učenci prihajajo k tabli in pritrdijo pravilno ime pod sliko.  

Na koncu ure rešujejo preverjanje znanja. 

• Eksperimentalna skupina 

Na začetku se pogovorijo, kaj že vedo o politiki, če so kdaj že bili na volitvah, kako potekajo. Na 

interaktivni tabli so v nepravilnem vrstnem redu napisane povedi, ki opisujejo, kako volitve potekajo. 

Učenci jih razporedijo v pravilni vrstni red. 

Nato izvedejo razredne volitve. Skupaj izberejo vprašanje, ki je povezano z njihovim delovanjem v 

razredu. Odgovore napišejo na listke. Na interaktivni tabli je že pripravljena tabela, v katero učiteljica 

dela zaznamke s funkcijo štampiljka. Pogovorijo se o razpletu volitev.  
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Na naslednji prosojnici so slike in imena prvega in trenutnega predsednika Slovenije ter predsednika 

vlade. Učenci pod sliko povlečejo s pomočjo pisala pravilno ime. Pogovorijo se o predsedniku, 

njegovih nalogah …  

Na koncu ure rešujejo preverjanje znanja. 

 

3.3.2 Bilo je nekoč 

Sklop Bilo je nekoč predvideva dve uri. Pogovarjali so se o gradovih na Slovenskem, življenju na gradu 

... Prav tako so se pogovarjali o gradovih in osebnostih v njihovem kraju ter kaj pomeni dediščina.  

Cilji, ki smo jih želeli doseči: 

• učenci spoznavajo pomen dediščine (kulturne, tehnične, znanstvene), 

• spoznajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju, 

• vedo, da so s krajem povezane nekatere znane osebe. 

 

Za obe skupini smo pripravili priprave za uro in material. Ker smo prvi sklop poučevali na podoben, a 

tehnično različen način, smo pri tem sklopu pripravili ure tako, da smo izkoristili prednosti izbranega 

načina pouka.  

• Kontrolna skupina 

1. ura: Življenje na gradu 

Na začetku ure učenci rešijo preverjanje znanja. Učiteljica za uvodno motivacijo prebere del zgodbe o 

kralju. Sledi pogovor o zgodbi in življenju na gradu. 

Nato jih razdeli v 4 skupine in vsaka skupina dobi knjige, fotokopije slik in list z vprašanji. Vprašanja so 

razdeljena po skopih – življenje na gradu, vitez, hrana in zabava ter obramba gradu. Učenci s pomočjo 

literature in učiteljice naredijo plakat, ki ga predstavijo.  

Po zaključeni predstavitvi s pomočjo učbenika poiščejo in opišejo poklice na gradu. Učiteljica nove, še 

neznane poklice, opiše.  

Na koncu ure plakate obesijo na stene.  
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2. ura: Naša dediščina 

V parih se pogovorijo, kaj je dediščina in pred razredom povedo zaključek. Nato učiteljica vodi 

pogovor o dediščini. 

Na tablo pritrdi fotografije različnih (znanih) stavb in med njimi morajo poiskati tisto, ki je v bližini 

šole.  S pomočjo učbenika spoznavajo grad ter znano osebo, ki je živela v njihovem kraju. Učiteljica na 

tablo pritrdi slike obeh.  

Učence razdeli v skupine in vsaka dobi imenik. Poiskati morajo imena ulic v njihovem kraju, ki so 

dobile imena po osebah, dogodkih, ki imajo zgodovinski pomen. Učenci poiščejo, preberejo in 

razložijo (če vedo) izvor imena. 

Na koncu rešijo preverjanje znanja.  

• Eksperimentalna skupina 

1. ura: Življenje na gradu 

Na začetku učenci rešijo preverjanje znanja, nato si ogledajo posnetek viteškega boja. Pogovorijo se o 

vitezih, kje so živeli …  

Na interaktivni tabli so slike štirih slovenskih gradov in imena. Učenci morajo prenesti ime pod pravo 

sliko. Na podlagi slik ugotavljajo značilnosti gradov. Razdelijo se v 3 skupine in vsaka dobi nekaj knjig, 

v katerih poiščejo odgovore na postavljena vprašanja. Poročajo, kaj so našli. 

Učiteljica na interaktivni tabli pokaže sliko gradu in življenja na njem. S funkcijo povečevanja prikazuje 

pomembnejše prostore, dejavnosti na gradu, grbe … Na naslednji prosojnici so slike poklicev, ki jih 

najdemo na gradu. Učenec, ki pozna poklic, napiše ime poklica pod sliko. 

Na prosojnici so slike in besede povezane z obrambo gradu. Učenci jih povežejo.   

 

2. ura: Naša dediščina 

Na prosojnici je rebus, ki ga učenci rešijo pred tablo. Sledi pogovor o dediščini.   

V glavnem delu ure morajo učenci med slikami različnih gradov izbrati tiste, ki jih lahko najdemo v 

okolici šole. S funkcijo štampiljke jih odkljukajo ali jim dajo negativen znak. 



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta                                                         Fuchs, Teja; diplomsko delo 
 

28 
 

Nato s funkcijo zastor učiteljica odkrije prvi del prosojnice, na kateri je bližnji grad. Ko se pogovorijo 

in izpolnijo delovni zvezek, učiteljica odkrije še preostali del prosojnice, na kateri je znana osebnost iz 

kraja. Učiteljica jim projicira seznam ulic iz kraja. Učenec pride k tabli in obkroži izbrano ulico ter 

poskuša razložiti nastanek imena.  

Rešijo preverjanje znanja. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate opazovanj učencev in preverjanj znanj. Obravnavali bomo 

vsak sklop ur posebej in na koncu primerjali rezultate med seboj. Prav tako bomo primerjali ure glede 

na količinsko dejavnost učencev in rezultate preverjanj znanj znotraj skupine in med skupinama. 

Dobljene rezultate bomo sprotno interpretirali. 

 

4.1 SKLOP SLOVENIJA 

Tri ure v sklopu Slovenija sta učiteljici obravnavali snov na podoben način.  

 

4.1.1 Analiza priprave in izvedbe ur 

Cilji ur so bili identični. Prav tako so bile ure zasnovane tako, da bi se glede načina podajanja snovi 

čim manj razlikovali. Edina razlika je bila medij, s katerim je bila snov posredovana. Analizirali bomo 

dele ur, v katerih je bila v eksperimentalni skupini (ES) uporabljena interaktivna tabla, v kontrolni 

skupini (KS) pa ne. 

1. ura: Slovenija, moja domovina 

V glavnem delu ure so učenci z učiteljico KS delali miselni vzorec o simbolih Slovenije. Metode in 

oblike dela v ES so bile zasnovane podobno, edina razlika je bila, da je učiteljica v KS uporabljala 

klasično tablo, pisala je s kredo in uporabljali so na lističih napisane predloge ter slike; učiteljica v ES 

pa je imela že narejeno ogrodje miselnega vzorca, ob strani slike, ki jih lahko uporabijo, besede so 

učenci napisali sami. 

Obe sta ta del ure izpeljali korektno. Za pripravo na ta del ure je več časa potrebovala učiteljica v KS, 

saj je morala razvrstiti ves material pred tablo in narisati osnovo miselnega vzorca, medtem ko je 

učiteljica ES samo projicirala predpripravljeno prosojnico na interaktivno tablo. Potrebno je omeniti 

delo oz. priprave doma na uro. Za obe uri je bilo porabljenega pribl. enako časa, saj je čas, ki je 

namenjen izrezovanju in pisanju predlogov, enakovreden času, ki smo ga namenili za pripravo 

prosojnice. Kot smo že omenili v teoretičnem delu, igra veliko vlogo znanje upravljanja programa za 

uporabo interaktivne table.  

Obe učiteljici sta bili v vlogi usmerjevalk pri delanju miselnega vzorca. V KS učenci niso imeli večjih 

težav, saj so na takšen način dela navajeni in jim ni tuj. Nekaj težav se je pojavljalo v ES, saj se učenci 

še vedno učijo uporabe interaktivne table in aktivnega peresa. Težave so bile pri pisanju – niso dovolj 
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pritisnili peresa. Nekaj težav je bilo tudi pri prenašanju slik na pravo mesto – slike so se združile z 

drugimi ali pa so zginile v ozadju. To so bolj tehnične težave, ki pa lahko vzamejo kar nekaj 

dragocenega časa pri pouku. V miselni vzorec je bila vstavljena tudi himna. Tako je imela učiteljica vse 

na enem mestu in ni potrebovala več različnih pripomočkov, kot jih je potrebovala učiteljica v KS. 

Priprava teh pa lahko včasih vzame veliko časa.  

Učenec v ES je pri sliki Ljubljane omenil eno zanimivost – učiteljica je sliko povečala, da so si lahko to 

ogledali in se tako prilagodila učencem, česar učiteljica v KS ne bi mogla. 

V drugem delu so si oboji ogledali zemljevid Slovenije, njene meje in geografske značilnosti. V KS so 

uporabljali velik zemljevid. Že na začetku so se pojavile težave, saj ga ni bilo mogoče pritrditi na tablo, 

zato so ga obesili na omaro v zadnjem delu učilnice. Posledično so se zaradi tega pojavile težave pri 

pritrditvi slik geografskih značilnosti na zemljevid. Te je učiteljica rešila tako, da so uporabili lepilni 

trak (predvideni so bili magneti). Meje Slovenije so nakazali s prstom. V ES so meje Slovenije s 

pisalom označili učenci sami. Slike geografskih značilnosti so povlekli na pravo mesto na zemljevidu. 

Večjih težav z interaktivno tablo v tem delu ure ni bilo. 

2. ura: Sosednje države 

Na začetku ure so se učenci pogovarjali o praznikih. V KS so bili na tabli pritrjeni kartoni z imeni 

praznikov. Ko so ga učenci omenili, je učiteljica karton obrnila, da je bil viden napis. V ES so bili na 

tabli že napisani različni (pravilni in nepravilni) prazniki, ki so jih s funkcijo štampiljke odkljukali. Oba 

začetna dela ur sta bila izpeljana brez večjih težav ali posebnosti, saj so učenci sodelovali.  

V glavnem delu ure sta obe skupini najprej spoznali sosednje države. KS je na zemljevid pritrdila 

kartončke z imeni sosednjih držav. Težava se je pojavila, ker je bil zemljevid obešen na omari, ki je v 

zadnjem delu učilnice. Kakor prejšnjo uro, so jih tudi tokrat pritrdili z lepilnim trakom. V ES so učenci 

vpisali imena na zemljevid. Nato so oboji naredili miselni vzorec. Delo tega je bilo v ES nekoliko bolj 

drugačno, ker smo uporabili funkcijo fokusa. S tem smo popestrili in spremenili delo običajnega 

miselnega vzorca. V KS pa so pisali in pritrjevali slike na tablo. Kljub vsemu pa je bilo učencem 

zanimivo, saj so oboji radi hodili pred tablo. S takšno popestritvijo vnesemo v pouk in frontalno delo 

neko novost, drugačnost.  

Posebnosti ali večjih težav pri tej uri ni bilo.  
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3. ura: Kaj so volitve 

Na začetku ure so morali v pravilni vrstni red razvrstiti povedi o poteku volitev. V KS so bili listki 

pritrjeni na tabli, v ES so premaknili povedi v pravi vrstni red. Učenci so brez težav tako tehnično kot 

vsebinsko rešili nalogo.  

Pri izvedbi volitev je KS glasove vpisala na tabelo, ki jo je učiteljica narisala na tablo med pisanjem 

odgovorov učencev. Učiteljica ES je imela tabelo že narisano in je vpisala samo vprašanje in 

kandidate. V tem primeru bi bilo idealno uporabiti glasovalne sisteme, vendar jih ta šola še nima. 

 

4.1.2 Aktivnost učencev 

V vsakem oddelku smo predhodno izbrali tri učence, ki so bili po oceni učitelja zelo aktivni (U1 in U4), 

srednje (U2 in U5) in malo aktivni (U3 in U6). Opazovali smo jih v petminutnih intervalih tekom cele 

ure po pripravljeni kontrolni listi (Priloga 2).  

V tabeli so predstavljeni rezultati opazovanja. Predstavljajo, kolikokrat je bila aktivnost opažena v 

celem sklopu (3 ure). Vendar pa to ne pomeni, da je to dejanska številka aktivnosti, saj smo opazovali 

v minutnih intervalih, npr. če je učenec dvignil roko, smo označili, da je aktivnost prisotna. Če je 

večkrat v minutnem intervalu dvignil roko, iz kontrolne liste ni moč razbrati. 

Povzamemo lahko aktivnost učencev celega sklopa, saj so ure potekale podobno in ni bilo zaznati 

posebnih odstopanj v aktivnosti učencev. Osredotočili smo se na aktivnosti učencev v tistih delih ur, 

ki so se razlikovale v uporabi table/interaktivne table.  

Opazovani učenci v obeh oddelkih so pri vseh urah sodelovali. Pri opazovanju ni bilo v nobeni skupini 

učenca, ki ne bi bil tekom cele ure aktiven. Vsi so poslušali in opazovali. 

Razlike se pojavijo predvsem pri kategoriji govorjenje in dvigovanje rok. Razlike so tako med 

skupinama in učenci znotraj skupine – učenec, ki velja za bolj aktivnega, se je tudi med opazovanjem 

pokazal kot bolj aktiven, kot pa tisti, ki je veljal za manj aktivnega. Učenci v ES so bili bolj aktivni, saj 

so več dvigovali roke in več odgovarjali na vprašanja.  

Kategoriji uporaba pripomočkov in dejavnosti na tabli/interaktivni tabli sta bili v kontrolni listi 

opaženi le od 2- do 8-krat, saj obe učiteljici učence kličeta k tabli po principu kača (učiteljica nekje 

začne klicati učence in če ta pozna odgovor, pride k tabli, če ne, ga preskoči ali odgovori tisti, ki 

dvigne roko). 
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Velika razlika med skupinama je v kategoriji pogovor s sošolcem, kjer opazovani učenci v KS dosegajo 

precej višji rezultat kot učenci v ES, kjer se noben izmed opazovanih učencev ni pogovarjal med 

opazovanjem s sošolcem. 

Glede primerjave KS in ES nismo zasledili velikih razlik, odstopanj, ki bi nam morda lahko nakazale, da 

je tehnologija, ki je bila uporabljena, vplivala na to. Učenci so bili tekom cele ure aktivni. Njihova 

aktivnost je bila primerna temu, kaj so počeli in kakšno smo pričakovali. Glede na izbrane kategorije 

in način opazovanja so bili opazovani učenci v KS v povprečju manj aktivni kot učenci v ES. Razlike se 

pojavljajo v posameznih kategorijah, npr.: sodelovanje v skupini, uporaba pripomočkov, pogovor s 

sošolcem, samoiniciativno govorjenje. V KS je bilo zabeleženih  527 skupnih aktivnosti, v ES 612. 

 kontrolna 

skupina 

eksperimentalna  

skupina 

učenec/ 

aktivnosti 

U1 

f 

U2 

f 

U3 

f 

aritmetična 
sredina 

U4 

f 

U5 

f 

U6 

f 

aritmetična 
sredina 

poslušanje 71 83 48 67 87 83 50 73 

opazovanje 65 73 45 61 84 86 48 73 

govorjenje         

• odgovarjanje 23 4 3 10 24 19 5 16 

• samoiniciativno 13 2 1 5 8 3  4 

• tvorjenje vprašanj 2 2 1 2 2   1 

• s sošolcem 22 1 8 7     

uporaba pripomočkov 8 5 5 6  2  1 

sodeluje v skupini 9 9 9 9 6 6 6 6 

dvigne roko 4 6 3 4 20 19 8 16 

dejavnost na IT/tabli 2 5 4 4 5 4 2 4 

ni pri stvari   34 11   35 12 

SKUPAJ 219 189 119  236 222 154  

 

Tabela 2: Pogostost zaznanega vedenja opazovanih učencev v sklopu Slovenija 
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4.1.3 Rezultati preverjanja znanja 

Kot smo že omenili, smo znanje preverjali pred in po sklopu. Učenci so ga pisali individualno. V KS je 

bilo 15 učencev, v KS pa 17. Odstotki v besedilu so izračunani glede na posamezni oddelek. 

 povprečno število doseženih točk 

 

vprašanje 

 

št. možnih 
točk 

skupini/ 

začetno in končno 
preverjanje 

 

kontrolna    
skupina 

 

eksperimentalna 
skupina 

V1 3 Z 2,9 1,5 

K 2,8 2,8 

V2 1,5 Z 0,3 0,2 

K 0,2 1,1 

V3 1 Z 0,1 0,1 

K 0,2 0,4 

V4 2,5 Z 2,1 2,1 

K 2,1 2,3 

V5 0,5 Z 0,46 0,4 

K 0,43 0,5 

V6 0,5 Z 0 0,2 

K 0,1 0,3 

V7 1 Z 0 0,2 

K 0,3 0,4 

SKUPNO 10 Z 5,9 5,1 

K 6,1 7,9 

 

Tabela 3: Povprečno število točk na učenca pri preverjanju začetnega in končnega znanja za sklop 

Slovenija 

V začetnem preverjanju znanja je bilo v KS povprečno doseženo število točk 5,9 od 10, v ES pa 5,1. V 

končnem preverjanju znanja je bilo v KS povprečno doseženo število točk 6,1 točk, v ES pa 7,9. To 
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pomeni, da so učenci v KS izboljšali rezultate preverjanja za 3 %, v ES pa za kar 28 %. V nobeni skupini 

ni učenca, ki bi v začetnem preverjanju dobil vse točke in le eden je v zaključnem preverjanju dosegel 

100 %. Osebno izboljšanje točk je v KS doseglo 8 (53 %) učencev, v ES pa vseh 17 (100 %).  

Pri prvi nalogi ni velikih odstopanj – tako med predznanjem in končnem znanju kot med skupinama, 

saj smo preverjali znanje, ki je dokaj splošno in o tem so se že pogovarjali pri urah slovenščine 

(sosednje države, denarna valuta …).  

Najslabše rešena je tretja naloga, v kateri so si morali izbrati simbol in ga opisati. V začetnem 

preverjanju je bilo v KS 13 % pravilnih odgovorov, v ES pa samo 11 %, povprečno število doseženih 

točk je bilo 0,1 točke. Po predelani snovi je bilo v KS 20 % pravilnih odgovorov, v ES pa 47 %. Zanimivo 

je, kakšne odgovore so učenci pisali pri tem vprašanju. Nekaj odgovorov: lipicanci, Postojnska jama, 

Drava … Glede na to, da so se skoraj celo uro pogovarjali o simbolih in jih nazorno predstavili, smo 

menili, da bi lahko vsaj našteli nekaj primerov (druga naloga), vendar pa nekateri učenci niso napisali 

niti enega primera. V KS je v začetnem preverjanju 5 učencev (33 %) naštelo vsaj en simbol, v 

končnem pa le 2 učenca (13 %). Kaj je vzrok temu je težko reči, predvidevamo da brezbrižnost 

učencev in ne neznanje. Pri odgovarjanju so bili bolj motivirani učenci v ES, saj se je število učencev, 

ki so vsaj delno pravilno odgovorili povečal s 3 učencev (18 %) na 12 učencev (70 %) in vsi so usvojili 

pri tej nalogi vse točke.  

Pri četrti in peti nalogi v nobeni skupini ni bilo večjih odstopanj, v obeh skupinah in obeh preverjanjih 

je v povprečju 90 % učencev pravilno rešilo nalogo.   

Pri zadnjih dveh nalogah (šesta in sedma) so rezultati zelo zanimivi. Obe nalogi sta odprtega tipa. Pri 

prvi nalogi preverjamo znanje, ki so ga pridobili pri skupinskem delu in poročanju, pri drugi pa 

ugotavljamo učenčev odnos do volitev.  

Pri šesti nalogi sta v KS odgovorila le 2 učenca (13 %) v začetnem preverjanju in 3 učenci (20 %) v 

končnem preverjanju. V ES je rezultat naloge nekoliko boljši, saj je v začetnem preverjanju odgovorilo 

6 učencev (35 %), v končnem pa 11 učencev (64 %). Nekaj učencev je napisalo zanimivosti, ki jih niso 

slišali pri pouku, večina pa tisto, kar so sošolci poročali oz. so sami prebrali v knjigah v skupinskem 

delu. Tudi ti rezultati kažejo, da učenci v KS niso bili motivirani za odgovarjanje na vprašanja. 

Na zadnjo (sedmo) nalogo v začetnem preverjanju v KS ni odgovoril nihče. Razlog za to je, da so dobili 

v razred kratek obisk in učiteljica je med tem pobrala teste, misleč, da so učenci že dokončali. Žal pa 

nihče ni rešil naloge. V končnem preverjanju je nalogo uspešno rešilo 7 učencev (46 %). V ES je 

rezultat te naloge nekoliko bolj spodbuden, saj je v začetnem preverjanju rešilo nalogo 6 učencev (35 

%), v končnem pa 12 učencev (70 %). Glede na to, da je bila odprtega tipa in so učenci morali napisati 
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svoje izkušnje, je povprečno število doseženih točk zelo nizko (v KS začetno število točk 0, končno 0,2 

in v ES začetno 0,3, končno 0,4). 

Če pogledamo rezultate po oddelkih in jih primerjamo med seboj, vidimo, da so učenci v ES bolje 

rešili obe preverjanji, predvsem je veliko večja razlika med začetnim in končnim znanjem. Tudi delež 

učencev, ki so dosegli skoraj vse točke je veliko večji v ES kot v KS. Žal ne moremo trditi, da so 

rezultati veljavni, saj očitno učenci v KS niso bili motivirani za odgovarjanje na vprašanja. Zato 

rezultati preizkusa ne odražajo njihovega znanja. 

Po pogovoru z učiteljicama smo ugotovili, da so učenci v ES tudi sicer učno uspešnejši kot učenci v KS. 

Glede na naše ugotovitve ne moremo zaključiti, da so bili uspešnejši zaradi uporabe interaktivne 

table.  

 

4.2 SKLOP BILO JE NEKOČ 

Drugi poučevani sklop je vseboval dve uri. Cilji so bili enaki, vendar sta jih učiteljici poskušali uresničiti 

tako, da sta izkoristili prednosti izbranega načina pouka. Opisali in analizirali bomo dele ur, ki so se 

razlikovali glede na izvedbo. 

 

4.2.1 Analiza izvedbe ur 

1. ura: Življenje na gradu 

Učiteljica v KS je uro začela z zgodbo o kralju in jih tako vpeljala v svet gradov. Učenci so z 

zanimanjem poslušali in nato sodelovali o pogovoru o gradovih. V glavnem delu ure je učence 

razdelila v skupine, ki so iskale odgovore na vprašanja o življenju na gradu. Naredili so tudi plakate in 

jih predstavili. Takšen način dela je učencem znan in ga imajo radi, saj jim omogoča visoko stopnjo 

aktivnosti in inovativnosti. Vsi učenci so sodelovali in so želeli sodelovati pri nastajanju plakata.  

Nato so s pomočjo učbenika in slike v njem še poiskali poklice, ki jih najdemo na gradu. Delo z 

učbenikom je zelo pogosto, saj se učiteljica nanaša nanj (poleg učnega načrta) pri načrtovanju pouka. 

Povedala je, da ga rada uporablja, saj je slikovni material izjemno zanimiv in nazorno prikazan za 

učence. Učenci so poleg poklicev našli še številne zanimivosti o življenju na gradu, ki so jih delili z 

ostalimi. Učiteljica je velikokrat morala debato nekoliko umiriti, da so lahko nadaljevali z zastavljenim 

delom.  
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V ES so si učenci na začetku ogledali posnetek viteškega boja. Zdel se jim je zanimiv in so hitro 

ugotovili temo ure. Dejavnost na interaktivni tabli jim je sicer bila znana (prenesti so morali ime 

gradu pod sliko), vendar še vedno zanimiva. Sledilo je delo v skupinah, ki se je nanašalo na grajsko 

življenje in značilnosti gradu.  

Nato so se ob sliki na interaktivni tabli pogovarjali o gradu – učiteljica je uporabila funkcijo 

povečevanja slike, da je izpostavila določen del slike, ki so jo opisovali. Poklice na gradu so spoznavali 

tako, da so sliko povezali z imenom poklica in se o njegovih nalogah tudi pogovorili. Sledila je 

podobna naloga o obrambi gradu. Učenci so z veseljem prihajali k tabli in bili aktivni. Učiteljica jih je 

vodila, saj jim je bila tema ure blizu in so o njej že veliko vedeli.  

Zanimanje za delo z interaktivno tablo se nam ni zdelo večje kot pri pouku, ki ga je izvajala učiteljica v 

KS.  

2. ura: Naša dediščina 

Uvodna motivacija v KS je temeljila na lastnem razmišljanju in pogovoru s sošolcem o dediščini. 

Učenci so se pogovarjali in izpeljave iz besede dediščina so bile pričakovane in tudi zanimive. Najbolj 

nazorno je besedo opisal učenec, ki je rekel: »To, kar so nam zapustili dedki.« Tako je dal odlično 

iztočnico za nadaljevanje ure. Glavni del ure je učiteljica izvajala frontalno s sodelovanjem učencev. 

Na tablo je pritrdila slike, ki so jih prepoznavali in se o njih pogovarjali. Ker pa so govorili o dediščini, 

so iz imenika poiskali ulice, ki so dobile imena po znani osebi, dogodku. Ta dejavnost se jim je zdela 

izjemno zanimiva, učiteljica pa jih je zgolj usmerjala in opazovala. Tudi razmišljanje učencev o teh 

imenih je bilo zelo dobro in vedeli so za njihov izvor. Kot smo že omenili, učenci izjemno radi delajo v 

skupinah, saj so lahko inovativni in pokažejo svoje ideje. Vendar pa je zaradi organizacije in izpeljave 

takšnih ur, skupinskega dela manj, kot bi si želeli (tako učenci kot učitelji). 

V ES so uro pričeli z rebusom, ki je dal rešitev in temo ure: dediščina. Po pogovoru in pomenu besede, 

je sledil glavni del, kjer so bile na prosojnice slike zgradb iz občine. S funkcijo štampiljke so jih učenci 

odkljukali ali prečrtali, kar ni v okolici. O zgradbah so se tudi pogovorili. Funkcija, ki so jo uporabili, se 

je učencem zdela predvsem zabavna, saj so pred začetkom reševanja naloge izbrali, kakšno 

štampiljko želijo (oblika jabolka, kljukica, smeško). Ta funkcija je prednost, ki jo lahko uporabimo z 

delom na interaktivni tabli. Dvomimo, da bi se kateri učitelj lotil risanja jabolk na tablo s kredami.  

Nato je s funkcijo zastor učiteljica odkrila prvi del prosojnice, na kateri je bil bližnji grad. Ker je eden 

izmed učencev o njem zelo veliko vedel, je to znanje posredoval namesto učiteljice. Učenci so ga 

poslušali, saj jim je bilo zelo zanimivo, kje je toliko zvedel in predvsem kaj. Na drugi polovici 

prosojnice je bila znana osebnost, ki še je nihče ni poznal, zato je učiteljica povedala nekaj 
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zanimivosti. Preden je bila razkrita druga polovica prosojnice, so učenci ves čas spraševali, kaj bo na 

drugi polovici.  

V zadnjem delu ure so bile na interaktivni tabli napisane ulice. Učenec je prišel k tabli, obkrožil ulico 

in če je vedel, povedal izvor imena.   

Kakor tudi pri prvem sklopu ni bilo opaziti posebnega zanimanja, ki bi ga lahko neposredno povezali z 

uporabo interaktivne table. Učence je predvsem zanimala snov, aktivnosti. Res pa je, da je npr. 

uporaba štampiljke veliko bolj zanimiva kot pa delo na navadni tabli.  

 

4.2.2 Aktivnost učencev 

Tudi v tem sklopu smo v vsakem oddelku izbrali tri učence, ki naj bi bili (po mnenju učiteljice) zelo 

aktivni (U1 in U4), srednje (U2 in U5) in malo aktivni(U3 in U6). Opazovali smo jih v petminutnih 

intervalih tekom cele ure.  

Bistvenih razlik od prvega sklopa ni. Učenci so tekom obeh ur sodelovali in poslušali. Učenec, ki je 

veljal za bolj aktivnega, je tudi pri teh urah večkrat dvignil roko, kot učenec, ki je veljal za manj 

aktivnega. Tudi tukaj so bili učenci ES bolj aktivni kot učenci KS. Samo v kategoriji dvigne roko imajo 

učenci KS zabeležene višje rezultate, vendar pa je to povezano s sestavo ure. V KS je bilo zabeleženih 

336 skupnih aktivnosti, v ES 419.  

Prav tako je pri kategorijah govorjenje, dvigovanje rok, uporaba pripomočkov in dejavnosti na 

tabli/interaktivni tabli opaziti minimalno aktivnost. Tudi če primerjamo s prvim sklopom, so rezultati 

tega sklopa slabši. Zanimalo nas je, zakaj učenci niso bili tako aktivnim, kot smo si želeli, čeprav so 

bile ure naravnane tako, da so lahko sodelovali. Vendar pa so bile na osnovi analize posnetkov ur, 

naše ugotovitve o aktivnosti učencev povsem drugačne. Učenci so bili aktivni, vendar, kot smo že 

omenili, učiteljici kličeta učence po principu kače – vsi učenci sodelujejo. Kljub temu učenci še vedno 

dvigujejo roke, saj če učenec, ki ima možnost podati odgovor, ne ve, lahko odgovori tisti, ki je dvignil 

roko. Če ne bi delovali po tem principu in bi res odgovarjali samo tisti, ki dvigujejo roko, bi bila 

opažanja, ki bi jih lahko izpeljali iz kontrolne liste povsem drugačna. Učiteljici pravita, da je takšen 

način najbolj pravičen, saj si vsak učenec želi priti pred tablo, vendar pa vsi niso tako aktivni z 

dvigovanjem rok, čeprav vedo odgovor. Res je, da so opazovani učenci poslušali in sledili uri, vendar 

pa niso bili aktivni s sodelovanjem – lahko rečemo, da so bili bolj pasivni poslušalci. Torej, kontrolna 

lista ni pokazala dejanskega stanja aktivnosti celotnega oddelka in bi iz nje težko izpeljali, koliko so 

bili učenci resnično aktivni. 
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 kontrolna 

skupina 

eksperimentalna  

skupina 

učenec/ 

aktivnosti 

U1 

f 

U2 

f 

U3 

f 

aritmetična 
sredina 

U4 

f 

U5 

f 

U6 

f 

aritmetična 
sredina 

poslušanje 66 48 30 48 75 75 35 62 

opazovanje 65 52 30 49 75 75 35 62 

govorjenje         

• odgovarjanje 8 4  4 14 8 4 9 

• samoiniciativno      1  0 

• tvorjenje vprašanj     2 1  1 

• s sošolcem         

uporaba pripomočkov 4 4 4 4 2 2 2 2 

sodeluje v skupini 4 4 4 4     

dvigne roko 3 1  1 6 4 1 4 

dejavnost na IT/tabli  1  0 1  1 1 

ni pri stvari 1 2 1 1     

SKUPAJ 151 116 69  175 166 78  

 

Tabela 4: Pogostost zaznanega vedenja opazovanih učencev v sklopu Bilo je nekoč 
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4.2.3 Rezultati preverjanja znanja 

V sklopu, ki je vseboval 2 uri, je sodelovalo 14 učencev v KS in 16 učencev v ES.  

 povprečno število doseženih točk 

vprašanje št. možnih 
točk 

skupini/ 

začetno in končno 
preverjanje 

 

kontrolna    
skupina 

 

eksperimentalna 
skupina 

V1 1,5 Z 0,9 0,6 

K 0,6 0,8 

V2 2 Z 1,6 1,8 

K 1,7 1,9 

V3 0,5 Z 0,2 0,3 

K 0,4 0,4 

V4 0,5 Z 0,42 0,4 

K 0,46 0,5 

V5 2,5 Z 1,9 1,8 

K 2,1 2,1 

V6 0,5 Z 0,4 0,5 

K 0,4 0,5 

SKUPNO 7,5 Z 4,7 5,1 

K 5,7 6,2 

 

Tabela 5: Povprečno število točk na učenca pri preverjanju začetnega in končnega znanja za sklop 

Bilo je nekoč 

Povprečno skupno število točk preverjanja v KS je bilo na začetku 4,7 (63 %) in na koncu 5,7 točk (76 

%) od skupnih 7 točk. V ES pa je bilo na začetku doseženih v povprečju 5,1 (68 %) in na koncu 6,2 točk 

(83 %). Kar pomeni, da so učenci v KS izboljšali rezultate za 1 točko (13 %), učenci v ES pa za 1,1 točke 

(15%) glede na oddelek. V KS sta na začetnem preverjanju vse točke dosegla 2 učenca, na končnem 

pa le 1. V ES na začetnem preverjanju nihče ni dosegel vseh točk, na končnem pa 2 učenca. Osebno 

izboljšanje točk je v KS doseglo 10 učencev (71 %), ostali so končni preverjanje pisali slabše kot 
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začetno. Vendar je 12 učencev v ES izboljšalo končni rezultat preizkusov, 4 učenci so pisali isto število 

točk, nihče pa ni pisal slabše.  

Pri prvi nalogi je v ES 13 učencev (81 %) delno ali popolno rešilo nalogo v začetnem preverjanju, na 

končnem pa le en učenec več. V KS so na začetnem preverjanju vsi rešili nalogo, vendar pa je nalogo 

na končnem preverjanju rešilo le 12 učencev (85 %). Iz tega lahko sklepamo, da najverjetneje niso bili 

motivirani za reševanje nalog preverjanja oz. se jim ni zdelo smiselno reševati iste naloge kot pri 

preverjanju predznanja, ki so ga reševali pred tremi dnevi. 

Drugo in četrto nalogo so v obeh skupinah in v obeh preverjanjih rešili zelo dobro in ni velikih 

odstopanj, saj sta tudi nalogi bili dokaj preprosti in nazorni. To sta bili tudi najboljše rešeni nalogi 

preverjanja. 

Pri peti nalogi je 13 učencev (93 %) v KS dobilo del ali vse točke, medtem ko so na končnem 

preverjanju vsi dosegli vsaj del točk. V ES so vsi učenci dobili vsaj del točk v obeh preverjanjih. Vendar 

pa glede na število učencev v posameznem oddelku je delež učencev, ki so rezultat izboljšali v KS 

nekoliko večji (64% učencev v KS, 56 % v ES).  

Šesta naloga je bila odprtega tipa in so učenci lahko napisali svoje mnenje. V KS je na to vprašanje 

odgovorilo le 10 učencev (71 %) na začetku in 9 (64 %) na končnem preverjanju. V ES je odgovorilo v 

obeh primerih 15 učencev (94 %). Za razliko od podobne naloge (učenci so morali napisati svoje 

mnenje) v prejšnjem sklopu je število povprečnih točk v tem sklopu na začetnem preverjanju 0,4 in 

na končnem 0,5 (100 %) točke, kar pomeni, da so skoraj vsi pravilno odgovorili na vprašanje. 

Iz rezultatov preverjanj znanj lahko vidimo, da naj bi več znanj pridobili učenci iz eksperimentalne 

skupine, vendar so razlike zelo majhne (0,5 točke pri zaključnem preverjanju). Težko bi rekli, da je to 

odraz splošnega pridobljenega znanja v sklopu. 

 

4.3 INTERVJU Z UČITELJICAMA 

Učiteljici sta v intervjuju povezali osebne izkušnje in mnenje o uporabi interaktivne table. Nekaj smo 

že omenili med samo analizo. Izpostavili sta nekaj stvari, ki jih je dobro omeniti. 

Ena izmed aktivnosti je tudi prepisovanje učne snovi s table. In glede na to, da učenci potrebujejo 

snov tudi v zvezkih za domače delo, je delo z interaktivno tablo primernejše, saj lahko učenci aktivno 

sodelujejo v procesu nastajanja miselnega vzorca, ker jim ga ni potrebno prepisovati, saj jim ga lahko 

učiteljica po koncu ure natisne. Vendar pa sta obe učiteljici v pogovoru omenili, da je lahko tiskanje in 
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posredovanje že narejenih miselnih vzorcev oz. tabelnih slik dvorezen meč. Res je, da učenci lahko 

ves čas sledijo uri in jim ni potrebno pisati, kar je v tem zgodnjem obdobju velik zalogaj, vendar si s 

pisanjem informacij te veliko bolj zapomnijo in se tudi urijo v pisanju. Njuno mnenje je, da dandanes 

učenci premalo pišejo in da jim to koristi, čeprav porabijo več časa.  

Pozitivna stran interaktivne table je tudi ta, da lahko vsa dela shranijo in jih kasneje ponovno 

pregledajo. Pri delu z navadno tablo pa morajo tabelno sliko zbrisati, če želijo dalje uporabljati tablo, 

in si ne morejo osvežiti spomina tako kot pri interaktivni tabli.  

Strinjali sta se tudi, da je interaktivna tabla dober pripomoček, vendar pa ga nekateri učitelji ne znajo 

»pravilno« uporabljati. Vse preveč jih uporablja interaktivno tablo le kot tablo za projiciranje snovi. 

Tabla ni namenjena temu. Če učenci niso aktivni in ne delajo na interaktivni tabli, potem izgubi ves 

pomen, tudi če jo uporabljamo.  

 

4.4 SKLEP 

Na začetku raziskovanja smo si postavili dve raziskovalni vprašanji, na kateri smo iskali odgovora. 

1. Ali bo končno znanje učencev pri obeh načinih pouka, z ali brez uporabe interaktivne table, 

enako? 

2. Pri katerem načinu pouka, z ali brez uporabe interaktivne table, bodo učenci bolj aktivni? 

Na prvo raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo na dva načina. Glede na rezultate preverjanj znanj 

je eksperimentalna skupina dosegla boljše rezultate – učenci so  dosegli boljše končne rezultate in 

večji napredek znanja med obema preizkusoma. Torej je na prvi pogled videti, da je pouk z 

interaktivno tablo uspešnejši. Vendar poslabšanje rezultatov posameznih učencev kontrolne skupine 

kaže, da učenci te skupine niso bili motivirani za ponovno odgovarjanje na ista vprašanja oz. na 

vprašanja nasploh. Zato rezultati ne odražajo njihovega dejanskega znanja in tudi razlike so zelo 

majhne. Menimo, da je na uspešnost učencev vplivalo, da je pred začetkom izvedbe sklopov zbolela 

njihova učiteljica. Zato je skoraj vsako uro v tej skupini poučevala druga učiteljica. Pojavljale so se 

težave, ker učiteljice niso točno vedele, kaj so se že naučili, da bi iz tega lahko izhajale. Po pogovoru z 

učiteljicama, ki učence poučujeta že tretje leto, smo izvedeli, da je kontrolna skupina oz. ta oddelek 

tudi splošno gledano manj uspešen kot eksperimentalna skupina.  

Prav tako je težko odgovoriti na to raziskovalno vprašanje le po dveh sklopih in pri tako majhnem 

številu učencev. Glede na rezultate preverjanj so rezultati eksperimentalne skupine boljši,  vendar pa 

ne moremo trditi, da je vzrok temu samo uporaba interaktivne table in ugotovitev ne moremo 
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posploševati. Z analizo izvedbe ur smo ugotovili, da aktivnost učencev ni vezana na vrsto pouka. 

Pojavljajo se razlike med učenci, vendar so razlike predvsem znotraj skupine in ne med skupinama. 

Kontrolne liste so nam dale vpogled v aktivnost le določenih učencev in ne vseh. Na podlagi 

kontrolnih list nismo opazili pomembnejših razlik med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. 

Pravzaprav lahko iz kontrolnih list izpeljemo, da je bila povprečna aktivnost učencev nizka. Vendar 

smo po ogledu posnetkov ugotovili, da so učenci obeh oddelkov sodelovali tako, kot smo pričakovali 

in si tudi želeli. V kontrolni listi se to ne kaže, ker imata učiteljici poseben sistem izbiranja učencev za 

npr. odgovarjanje in aktivnost pri tabli. To je način kače, ki smo ga že omenili pri analizi aktivnosti 

učencev. Pri ponovnem opazovanju oz. izpeljavi podobne raziskave bi bilo potrebno vnaprej bolje 

spoznati način dela učitelja in povečati občutljivost kontrolne liste. Tudi večje število opazovanih 

učencev bi povečalo zanesljivost ugotovitev. 
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5 ZAKLJUČEK 

Uporaba interaktivne table pri pouku je velika pridobitev v šolah. Snov popestrimo z videoposnetki, 

zvočnim ali slikovnim materialom, kvizi … Vse je podprto s tehničnimi in programskimi dodatki, ki jih 

dobimo zraven same interaktivne table. Odprla nam je vrsto novih možnosti, ki jih lahko sprejmemo 

ali pa ignoriramo. Učencem je delo s tablo blizu, saj so dandanes  v stiku s tehnologijo od zgodnjih let.  

Interaktivno tablo lahko pri pouku družboslovja na razredni stopnji uporabimo na številne načine. 

Prednosti uporabe interaktivne table je po našem mnenju več kot pa slabosti. Zagotovo je učencem 

veliko bližje in jih lažje ter bolj učinkovito motiviramo z modernim, interaktivnim pristopom. Tudi 

pripravljena gradiva so lahko bolj nazorna, natančnejša, privlačnejša. V veliko pomoč pri načrtovanju 

ure so nam lahko elektronske prosojnice drugih učiteljev, ki jih uporabimo za navdih ali jih 

preoblikujemo. Pri elektronskih prosojnicah imamo vse na enem mestu in ne potrebujemo vrste 

dodatkov, da lahko realiziramo želene aktivnosti kot pri pouku brez uporabe interaktivne table. 

Prosojnice nas lahko vodijo skozi uro in ni nam potrebno ves čas gledati v pripravo, kaj sledi. Pri 

pripravi ur smo poskušali uporabiti aktivnosti na interaktivni tabli, ki jih brez nje ne moremo delati oz. 

delajo tablo »posebno«. To so različne funkcije, npr. zastor, povečava slike … Z uporabo dodatnih 

tehničnih sredstev lahko izpeljemo kvize, preverjanja … Tega žal nismo preizkusili, saj na šoli nimajo 

primernih oz. potrebnih pripomočkov.  

Na drugi strani pa ima delo z interaktivno tablo tudi slabosti, ki pa so povezane predvsem s tehnično 

izpeljavo ur. Težave se lahko pojavijo s povezavo z internetom in kalibriranjem table.  

Z ugotovitvami raziskave nismo dobili natančnih odgovorov na raziskovalni vprašanji. Razlike v znanju 

pred in po posredovani snovi so v obeh skupinah podobne, minimalne, iz česar ne moremo sklepati, 

da bi lahko uporaba interaktivne table pomembno vplivala na dobljene rezultate. Lahko rečemo, da 

je le odraz dinamike vsakega oddelka. Tudi aktivnost učencev se med skupinama ne razlikuje tako, da 

bi lahko natančno opredelili, zakaj. Na aktivnost učencev v kontrolni skupini je zagotovo vplivala tudi 

odsotnost razredne učiteljice, saj je vsako uro poučevala druga učiteljica in ni bilo kontinuitete med 

urami. Te ugotovitve se skladajo z dobljenimi rezultati preverjanj znanj (manj doseženih točk) in 

manjša aktivnost med urami. Ob ponovni izpeljavi raziskave bi povečali občutljivost kontrolne liste z 

bolj razčlenjenimi kategorijami in opazovali bi več učencev. Naš vzorec je bil (pre)majhen, tako po 

številu učencev kot po številu oddelkov. Zaradi tega tudi nismo dobili realne slike aktivnosti učencev. 

Pred opazovanjem bi se lahko pogovorili z učiteljico o načinu dela, njeni izbiri učencev za aktivnost 

pred tablo in skupaj izbrali najboljši način za opazovanje. Prav tako bi lahko povečali število ur, saj bi s 

tem dobili več podatkov, iz katerih bi lahko izpeljali trdnejše trditve.  
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Raziskava nam je dala vpogled predvsem v delo z interaktivno tablo, možnosti uporabe le-te in razlike 

pri pripravi na uro z in brez uporabe interaktivne table. 
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7 PRILOGE  

7.1 PRILOGA 1 – Učne priprave 

 
 

UČNA PRIPRAVA 
 

Kontrolna skupina  

Razred: 

3. 

Predmet: 

    SPO 

Teden:   

Ura:   

Datum: 

Tematski sklop: Kje živimo 

Tema: Slovenija v Evropi 

Enota: Slovenija, moja domovina 
 

Cilji: 

• Učenci spoznajo, da živimo v državi Sloveniji, 

• vedo, da v Sloveniji živijo Slovenci in govorijo slovenski jezik, 

• prepoznajo, poimenujejo in narišejo simbole slovenske države. 

 

Učne metode: razlaga, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: globus, zemljevid, kartoni z napisi 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

 

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

• Ponovimo in pokažemo Evropo ob globusu 
ter zemljevidu sveta.  

• Naštejemo celine. 
 

• Preverjanje znanja – individualno. 
 

Sodelujejo in odgovarjajo. 
 
 
 

Rešijo preverjanje. 

II. GLAVNI DEL 

• Kateri so simboli države? 

• Kaj še predstavlja državo? 
 

Povem, da bomo na tablo naredili miselni vzorec o 
grbih in o Sloveniji. 
Na tablo pripnem naslov miselnega vzorca 

Himna, zastava in grb. 
Mednarodna kratica, glavno mesto, jezik, denar. 
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»Slovenija.« Ob strani je tudi nekaj slikovnih predlog, 
ki jih učenec uporabi. 
Pripravljene imam kartone na katerih so ključne 
besede (himna, zastava …), ki jih pritrdim na tablo, ko 
se začnemo pogovarjati o himni, zastavi … 
Podatke napišejo s kredo. 
 
Posamezne učence pokličem k tabli. 
Vedno jih vprašam, kaj že vedo. Manjkajoče 
informacije jim posredujem.  
 
HIMNA 
 
Kje oz. kdaj se posluša himna?  
Kako se obnašamo, ko poslušamo himno?  
Poslušamo himno. 
 
 
 
ZASTAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENAR 
 
 
 
 
MEDNARODNA KRATICA 
Kje jo najpogosteje vidimo?  
Uradno ime naše države je Republika Slovenija. 
 
 
 
GLAVNO MESTO 
 
 
 
 
 
ŠTEVILO PREBIVALCEV 
 
 
JEZIK 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sodelujejo v pogovoru in prihajajo k tabli.  
 
 
 
Naslov: Zdravljica, 7 kitica (preberejo besedilo) 
Avtor: France Prešeren, napisal jo je 1844 
Na državnih, pomembnejših športnih prireditvah. 
Spoštljivo, vstanemo in ne ploskamo. 

- Učenec poišče med slikami rokopis 
Zdravljice. 

- Napiše: France Prešeren: Zdravljica 
 
Izgled: belo modro rdeča – od zgoraj navzdol. 
Grb: Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je 
na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta 
dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, 
nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika 
razporejene tri zlate šesterokrake zvezde.  

- Učenec poišče zastavo in jo pritrdi k napisu. 
 
Enota: evro, enota držav Evropske unije, 1. 1. 2007. 
Prva denarna enota samostojne Slovenije: tolar. 

- Učenec poišče sliko in jo pritrdi k napisu. 
 
 
Oznaka: SI 
Avtomobilske tablice, oznake reprezentanc. 

- Učenec napiše kratico. 
 
 
 
Ljubljana, 280.000 prebivalcev, največje mesto, 
vladna in parlamentarna palača, ambasade … 
Maribor, 95.000 prebivalcev. 

- Učenec poišče sliko Ljubljane in jo pripne ob 
napis in napiše ime glavnega mesta. 

 
2 milijona 

- Učenec napiše število prebivalcev z besedo. 
 
Slovenščina, na nekaterih območjih tudi italijanščina 
in madžarščina. 

- Učenec napiše jezike. 
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IZGLED SLOVENIJE 
Na tablo obesim zemljevid Slovenije. 

• Kakšno obliko ima Slovenija?  

• Kje so njene meje? Kje vse potekajo meje?  

• Kaj potrebujemo, če želimo prestopiti mejo, 
ko gremo na potovanje?  

• Geografske značilnosti Slovenije (hribovitost, 
nižine, morska obala …). 

Povem, da bodo na zemljevid pritrdili posamezne 
geografske značilnosti. 

 
Obliko kokoši. 
Morje, kopno. 
Potni list ali osebno izkaznico. 
 
 
 
 

- Učenci na zemljevid pritrdijo posamezne 
geografske značilnosti (morje, prekmurske 
ravnice, Alpe, kraška jama …) 

  

III. ZAKLJUČNI DEL 

• Igra Drži, ne drži 
Berem trditve o Sloveniji in o tem, kar smo se 
danes pogovarjali.  

             

• DOMAČA NALOGA 
Izpišejo državne praznike Slovenije. 
 

 
Učenci uporabijo rdeče (narobe) in zelene (pravilno) 
barvice. 
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UČNA PRIPRAVA 
 

Eksperimentalna skupina  

Razred: 

3. 

 

Predmet: 

    SPO 

Teden:   

Ura:   

Datum: 

Tematski sklop: Kje živimo 

Tema: Slovenija v Evropi 

Enota: Slovenija, moja domovina 
 

Cilji: 

• Učenci spoznajo, da živimo v državi Sloveniji, 

• vedo, da v Sloveniji živijo Slovenci in govorijo slovenski jezik, 

• prepoznajo, poimenujejo in narišejo simbole slovenske države. 

 

Učne metode: razlaga, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: globus, zemljevid, IT prosojnice 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

 

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

• Ponovimo in pokažemo Evropo ob globusu 
ter zemljevidu sveta.  

• Naštejemo celine. 
 

• Preverjanje znanja – individualno. 
 

Sodelujejo in odgovarjajo. 
 
 
 

Rešijo preverjanje. 

II. GLAVNI DEL 

• Kateri so simboli države? 

• Kaj še predstavlja državo? 
 

Povem, da bomo na IT naredili miselni vzorec o 
simbolih Slovenije in o tem, kaj še predstavlja državo. 
 
Na IT je pripravljeno ogrodje miselnega vzorca 
»Slovenija.« Ob strani je tudi nekaj slikovnih predlog, 
ki jih bodo učenci uporabil. 
 
Učence povabim k tabli, da vpišejo ključne pojme, 
besede tekom pogovora.  

Himna, zastava in grb. 
Mednarodna kratica, glavno mesto, jezik, denar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sodelujejo v pogovoru in prihajajo k tabli.  
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Vedno jih vprašam, kaj že vedo. Manjkajoče 
informacije jim posredujem.  
 
HIMNA 
 
 
Kje oz. kdaj se posluša himna?  
Kako se obnašamo, ko poslušamo himno?  
Poslušamo himno. 
 
 
 
 
ZASTAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENAR 
 
 
 
 
 
MEDNARODNA KRATICA 
Kje jo najpogosteje vidimo?  
Uradno ime naše države je Republika Slovenija. 
 
GLAVNO MESTO 
 
 
 
 
 
 
ŠTEVILO PREBIVALCEV 
 
 
JEZIK 
 
 
 
 
IZGLED SLOVENIJE 
Pokažem sliko Slovenije. 

• Kakšno obliko ima Slovenija?  

• Kje so njene meje? Kje vse potekajo meje?  

 
 
 
Naslov: Zdravljica, 7 kitica (preberejo besedilo) 
Avtor: France Prešeren, napisal jo je 1844. 
 
Na državnih, pomembnejših športnih prireditvah. 
Spoštljivo, vstanemo in ne ploskamo. 

- Učenec poišče med slikami rokopis 
Zdravljice. 

- Napiše: France Prešeren: Zdravljica. 
 

Izgled: belo modro rdeča – od zgoraj navzdol. 
Grb: Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je 
na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta 
dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, 
nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika 
razporejene tri zlate šesterokrake zvezde.  

- Učenec poišče zastavo in jo povleče k 
napisu. 
 

 
Enota: evro, enota držav Evropske unije, 1. 1. 2007. 
Prva denarna enota samostojne Slovenije: tolar. 

- Učenec poišče sliko in jo prenese do napisa. 

- Napiše: evro in €. 
 
Oznaka: SI 
Avtomobilske tablice, oznake reprezentanc. 

- Učenec napiše kratico. 
 
Ljubljana, 280.000 prebivalcev, največje mesto, 
vladna in parlamentarna palača, ambasade … 
Maribor, 95.000 prebivalcev 

- Učenec poišče sliko Ljubljane in jo prenese 
do napisa ter napiše ime glavnega mesta. 

 
 
2 milijona 

- Učenec napiše število prebivalcev z besedo. 
 
Slovenščina, na nekaterih območjih tudi italijanščina 
in madžarščina. 

- Učenec napiše jezike. 
 
 
 
 
Obliko kokoši. 
Morje, kopno. 
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• Kaj potrebujemo, če želimo prestopiti mejo, 
ko gremo na potovanje?  

• Geografske značilnosti Slovenije (hribovitost, 
nižine, morska obala …). 

 
Na novi prosojnici na IT je obris Slovenije. 

Potni list ali osebno izkaznico. 
 
 
 
 

- Učenci na zemljevid vpišejo posamezne 
geografske značilnosti (morje, prekmurske 
ravnice, Alpe, kraška jama …) 

 

III. ZAKLJUČNI DEL 

• Igra Drži, ne drži 
Berem trditve o Sloveniji in o tem, kar smo se 
danes pogovarjali.  

             

• DOMAČA NALOGA 
Izpišejo državne praznike Slovenije. 
 

 
Učenci uporabijo rdeče (narobe) in zelene (pravilno) 
barvice. 
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UČNA PRIPRAVA 

 

Kontrolna skupina 

Razred: 

      3. 

Predmet: 

    SPO 

Teden:  

Ura:  

Datum: 

Tematski sklop: Kje živimo 

Tema: Slovenija v Evropi 

Enota: Sosednje države 
 

Cilji: 

• Učenci spoznajo, da se Slovenija nahaja v Evropi in meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, 

• vedo, da je Slovenija članica Evropske skupnosti, 

• vedo, da v Sloveniji živijo tudi pripadniki drugih narodov (Italijani, Madžari, Hrvati …).  

 

Učne metode: razlaga, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: knjige, zemljevid 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

      

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Vprašam, katere praznike poznajo. 
 
Na tabli so napisani prazniki, ki so prekriti. Ko 
povedo enega izmed praznikov, ga odkrijem. 
 

Naštejejo. 

II. GLAVNI DEL 

Pokažem jim zastavo Evropske unije in vprašam, 
če vedo, kaj je to. 
 
Kaj pa je EU? 
 
Ali je Slovenija članica? 
Od kdaj pa? 
Slovenija ima zastavo, himno - ali ju ima tudi EU? 
Naslov himne je … 
Kaj simbolizira zastava EU? 
 
 

Odgovorijo, da je to zastava EU. 
 
 
Skupnost držav v Evropi, ki imajo isto denarno 
valuto … 
Da. 
Od 1. maja 2004. 
Da. 
Oda radosti. 
Zastava je modre barve z rumenimi zvezdami. 

Zvezde, povezane v krog, simbolizirajo enotnost 

in harmonijo med evropskimi narodi.  
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Kako pa se reče državam, ki mejijo na našo? 
Katere pa so to? 
Obesim zemljevid na tablo. 
 
Kako si po velikosti sledijo od največje do 
najmanjše? 
 
Na tabli so pritrjeni kartoni z imeni držav. 
 
 
Pripravljen je miselni vzorec Sosednje države.  
Glavno mesto, denarna enota, število 
prebivalcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učence razdelim v 4 skupine. Vsaka dobi knjigo in 
učbenik. Naloga je, da poiščejo 2 zanimivosti o 
državi. Časa imajo 4 minute.  
 
 
V Sloveniji ne živimo samo Slovenci, temveč tudi 

pripadniki drugih narodov – katerih? 

 

Na območjih s strnjeno naseljenostjo 

prebivalstva italijanske in madžarske 

narodnostne manjšine (ob obali in v Prekmurju) 

sta poleg slovenščine uradna jezika tudi 

italijanščina in madžarščina.  

Ali veste kaj to pomeni? 

 

Na zemljevidu pokažemo mesta, kjer živijo 

narodnostne manjšine. 

 

Sosednje države. 

Hrvaška, Italija, Avstrija, Madžarska. 

 

- Pritrdijo kartone z imeni držav. 
 
Italija, Madžarska, Avstrija, Hrvaška. 
 

- Razporedijo države od največje do 
najmanjše. 

- Napišejo imena sosednjih držav in 
osnovne podatke.  

 
AVSTRIJA 
Dunaj, EUR, 8 milijonov 
 
MADŽARSKA 
Budimpešta, forint, 10 milijonov 
 
ITALIJA 
Rim, EUR, 57 milijonov 
 
HRVAŠKA 
Zagreb, kuna, 4 milijoni 
 
Sodelujejo v skupini in predstavijo najdeno. 
 
 
 
 
 
Italijani, Madžari – narodnostne manjšine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imajo pouk v maternem jeziku, dvojezične table, 

na uradih se govori italijanski ali madžarski jezik 

… 

III. ZAKLJUČNI DEL 

Rečem, naj odprejo delovni zvezek na strani 41 in 
rešijo nalogo Kaj vem o Sloveniji in sosednjih 
državah. 
 

Rešijo nalogo. 
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UČNA PRIPRAVA 

 

Eksperimentalna skupina 

Razred: 

      3. 

Predmet: 

    SPO 

Teden:  

Ura:  

Datum: 

Tematski sklop: Kje živimo 

Tema: Slovenija v Evropi 

Enota: Sosednje države 
 

Cilji: 

• učenci spoznajo, da se Slovenija nahaja v Evropi in meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, 

• vedo, da je Slovenija članica Evropske skupnosti, 

• vedo, da v Sloveniji živijo tudi pripadniki drugih narodov (Italijani, Madžari, Hrvati …).  

 

Učne metode: razlaga, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: IT prosojnice, knjige 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

          

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Vprašam, katere praznike poznajo in če so jih 
napisali. 
 
Na IT so napisani prazniki in osebni dogodki. 
Pravilne odkljukamo, nepravilne prečrtamo. 
 

 
Naštejejo. 
 
 
Sodelujejo. 

II. GLAVNI DEL 

Pokažem jim zastavo Evropske unije in vprašam, 
če vedo, kaj je to. 
 
Kaj pa je EU? 
 
Ali je Slovenija članica? 
Od kdaj pa? 
Slovenija ima zastavo, himno – ali ju ima tudi EU? 
Kaj simbolizira zastava EU? 
 
 
 

Zastava EU. 
 
 
Skupnost držav v Evropi, ki imajo isto denarno 
valuto … 
Da. 
Od 1. maja 2004. 
Da. 
Zastava je modre barve z rumenimi zvezdami. 

Zvezde, povezane v krog, simbolizirajo enotnost 

in harmonijo med evropskimi narodi.  
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Kako pa se reče državam, ki mejijo na našo? 
Katere pa so to? 
 
Na IT je nemi zemljevid Slovenije in sosednjih 
držav. 
Kako si po velikosti sledijo od največje do 
najmanjše? 
 
Pripravljen je miselni vzorec »Sosednje države« – 
napisana so imena držav.  
Viden je samo naslov, ostalo je zatemnjeno. Ko 
govorimo o posamezni državi, vpisujejo 
pomembne podatke pod naslov države; ostalo je  
zatemnjeno.  
Glavno mesto, denarna enota, število 
prebivalcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učence razdelim v 4 skupine. Vsaka dobi knjigo in 
učbenik. Naloga je, da poiščejo 2 zanimivosti o 
državi. Časa imajo 4 minute.  
 
 
V Sloveniji ne živimo samo Slovenci, temveč tudi 

pripadniki drugih narodov – katerih? 

Na območjih s strnjeno naseljenostjo 

prebivalstva italijanske in madžarske 

narodnostne manjšine (ob obali in v Prekmurju) 

sta poleg slovenščine uradna jezika tudi 

italijanščina in madžarščina.  

Ali veste kaj to pomeni? 

Na zemljevidu pokažemo mesta, kjer živijo 

narodnostne manjšine. 

Povabim jih pred tablo, da obkrožijo mesta, 

območja narodnostnih manjšin. 

 

Sosednje države. 

Hrvaška, Avstrija, Italija, Madžarska. 

 

- Vpišejo imena sosednjih držav. 
 
Italija, Madžarska, Avstrija, Hrvaška. 

- Razporedijo države. 
 

- Dopolnijo miselni vzorec. 
 
 
 
 
 
AVSTRIJA 
Dunaj, EUR, 8 milijonov 
 
MADŽARSKA 
Budimpešta, forint, 10 milijonov 
 
ITALIJA 
Rim, EUR, 57 milijonov 
 
HRVAŠKA 
Zagreb, kuna, 4 milijoni 
 
Sodelujejo v skupini. 
Predstavijo najdene informacije. 
 

 
 
Italijani, Madžari – narodnostne manjšine. 
 
 
 

 

 

 

Imajo pouk v maternem jeziku, dvojezične table, 

na uradih se govori italijanski ali madžarski jezik. 

 

- Obkrožijo. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

Rečem, naj odprejo delovni zvezek na strani 41 in 
rešijo nalogo Kaj vem o Sloveniji. 
 

Rešijo nalogo. 

SOSEDNJE 

DRŽAVE 

AVSTRIJA 

- Dunaj 
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UČNA PRIPRAVA 

 

Kontrolna skupina 

Razred: 

      3. 

Predmet: 

    SPO 

Teden:  

Ura:  

Datum: 

Tematski sklop: Kje živimo 

Tema: Slovenija v Evropi 

Enota: Kaj so volitve? 
 

Cilji: 

• učenci spoznavajo, da živimo v državi Sloveniji. 

 

Učne metode: razlaga, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: kartoni z napisi, delovni list 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

          

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Pogovor o trenutni politični situaciji – če vedo, da so 
bile volitve, kaj je to.  
 

Sodelujejo v pogovoru.  
S pomočjo učbenika ugotovijo, da je to odločanje o 
določeni stvari, kjer lahko vsaka polnoletna oseba 
izrazi strinjanje ali nestrinjanje. Zmaga večinsko 
mnenje. 
 

II. GLAVNI DEL 

Vprašam, če so že kdaj bili na volitvah, kako potekajo, 
s kom so bili … 
 
Kako mislite, da potekajo volitve? 

 

• Imenujemo volilno komisijo. 

• Določimo vprašanje. 

• Določimo način odločanja: javno ali tajno, 
dvig rok ali listkov, z obkrožanjem predlogov, 
napisanih na listkih. 

• Razglasimo sprejeto odločitev. Sprejmemo 
predlog, za katerega je glasovala večina, 
manjšina pa ga mora spoštovati. 
 

Sodelujejo v pogovoru. 
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Na tabli so kartoni s povedmi. 
 

Izvedemo volitve po teh korakih. 
 
Vprašam, o čem/kaj bi volili. 
 
 
 
Listke zberem in jih berem, ob tem pa na tabli v 
pripravljeni tabeli beležim odgovore. 
 
Na tabli so slike in imena. 
Kdo pa je predsednik Slovenije? 
Kdo pa je bil prvi predsednik Slovenije? 
 
Pogovarjamo se o nalogah predsednika, kje dela, si 
kdo želi biti predsednik, zakaj … 
 

- Razvrstijo jih v pravilni vrstni red. 
 
 
 
Povejo predloge. Izberemo najboljšega. 
 
Vsak učenec na listek napiše odgovor na zastavljeno 
vprašanje na razrednih volitvah.  
 
 
 

- Učenci premaknejo sliko in ime. 

- Učenci premaknejo sliko in ime. 
 
 
Sodelujejo v pogovoru. 
 

III. ZAKLJUČNI DEL 

Preverjanje znanja. 
 
Obnovimo, kateri so simboli Slovenije. Dobijo DL, na 
katerem pobarvajo zastavo. 
 

Rešujejo. 

 

  



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta                                                         Fuchs, Teja; diplomsko delo 
 

59 
 

 
UČNA PRIPRAVA 

 

Eksperimentalna skupina 

Razred: 

      3. 

Predmet: 

    SPO 

Teden:  

Ura:  

Datum: 

Tematski sklop: Kje živimo 

Tema: Slovenija v Evropi 

Enota: Kaj so volitve? 
 

Cilji: 

• učenci spoznavajo, da živimo v državi Sloveniji. 

 

Učne metode: razlaga, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: IT prosojnice, delovni list 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

          

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Pogovor o trenutni politični situaciji – če vedo, da so 
bile volitve, kaj je to.  
 

Sodelujejo v pogovoru. 
S pomočjo učbenika ugotovijo, da je to odločanje o 
določeni stvari, kjer lahko vsaka polnoletna oseba 
izrazi strinjanje ali nestrinjanje. Zmaga večinsko 
mnenje. 
 

II. GLAVNI DEL 

Vprašam, če so že kdaj bili na volitvah, kako potekajo, 
s kom so bili … 
 
 
 
Kako mislite, da potekajo volitve? 

 

• Imenujemo volilno komisijo. 

• Določimo vprašanje. 

• Določimo način odločanja: javno ali tajno, 
dvig rok ali listkov, z obkrožanjem predlogov, 
napisanih na listkih. 

• Razglasimo sprejeto odločitev. Sprejmemo 
predlog, za katerega je glasovala večina, 

Sodelujejo v pogovoru. 
S pomočjo učbenika ugotovijo, da je to odločanje o 
določeni stvari, kjer lahko vsaka polnoletna oseba 
izrazi strinjanje ali nestrinjanje. Zmaga večinsko 
mnenje. 
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manjšina pa ga mora spoštovati. 
 
 

Na IT so povedi o poteku volitev. 
 

Izvedemo volitve po teh korakih. 
 
Vprašam, o čem/kaj bi volili. 
 
Povem, da bomo volili na nekoliko drugačen način – s 
pomočjo računalnika in listkov. 
 
 
Na IT so slike in imena. 
Kdo pa je predsednik Slovenije? 
Kdo pa je bil prvi predsednik Slovenije? 
 
Pogovarjamo se o nalogah predsednika, kje dela, si 
kdo želi biti predsednik, zakaj … 
 

 
 
 

- Razvrstijo jih v pravilni vrstni red. 
 
 
 
Povejo predloge. Izberemo najboljšega. 
 
Vsak učenec na listek napiše odgovor na zastavljeno 
vprašanje na razrednih volitvah.  
 
 

- Učenci premaknejo sliko in ime. 

- Učenci premaknejo sliko in ime. 
 
 
Sodelujejo. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

Preverjanje znanja. 
 
Obnovimo, kateri so simboli Slovenije. Dobijo DL, na 
katerem pobarvajo zastavo. 
 

Rešujejo. 
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UČNA PRIPRAVA 
 

Kontrolna skupina 

Razred: 

      3. 

Predmet: 

    SPO 

Teden:  

Ura:  

Datum: 

Tematski sklop: Bilo je nekoč 

Tema: Na gradu 

Enota: Življenje na gradu 
 

Cilji: 

• Učenci spoznavajo pomen dediščine (kulturne, tehnične). 

 

Učne metode: verbalno-tekstualna, ilustrativno-demonstracijska 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: knjige, plakati 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – učbenik. Ljubljana: 

Modrijan. 

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – DZ. Ljubljana: Modrijan. 

Babica pripoveduje: slovenske ljudske pripovedi (2001). Ljubljana, MK.      

 

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Preverjanje. 
 
Preberem odlomek iz knjige Babica pripoveduje – 
Kralj Matjaž  
 
Vprašam jih, če vedo, kje živijo kralji.  
Nato jim povem, da si bomo danes podrobneje 
pogledali, kako poteka življenje na gradu. 
 

Rešijo preverjanje. 
 
Poslušajo. 
 
 
Odgovarjajo. 

II. GLAVNI DEL 

Razdelim jih v 3 skupine in vsaka dobi nekaj knjig 
in list z navodili. 
 
Kaj so značilnosti gradov? Kaj imajo gradovi, kar 
»navadne« hiše nimajo? Kako so na gradovih 
skrbeli za varnost in zakaj? 

Delajo v skupinah. 
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Kakšna je oprema viteza in kaj počne? 
 
Kaj so počeli za zabavo? Kaj so jedli na gradu?  
 
Skupinam pomagam, da zajamejo bistvo in 
želeno snov. Časa imajo 20 minut. 
 
Po predstavitvi se še pogovorimo o stvareh, ki jih 
morda niso predstavili. 
 
Kakšno pa mislite, da je bilo življenje na 

gradovih? 

Kdo  je živel vse na gradovih? 

Ali so kralji in kraljice sami učili otroke, skrbeli za 

grad, živali …  

 

Na sliki iz učbenika najdemo čim več poklicev, ki 

so delovali na gradu. 

 

Imeli so služabnike, ki so imeli določene naloge: 

- spletična: grajski gospe je urejala 
pričesko, ji pomagala pri oblačenju, 

- paž: stregel je hrano v viteški dvorani, 
učil se je jezditi in mečevati, pomagal je 
vitezu skrbeti za njegovo viteško opremo, 

- stražarji: z obrambnega zidu so 
opazovali, kdo se bliža gradu, varovali so 
grad pred sovražniki, varovali so vhod in 
dvigali dvižni most, 

- grajski pevec, 

- grajski učitelj, 

- perice, 

- grajski pisar je skrbel za grajske 
dokumente. To delo je po navadi 
opravljal duhovnik. 

 

Vsaka skupina naredi plakat, ki ga predstavi. 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo v pogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. ZAKLJUČNI DEL 

Plakate obesimo na steno. Obesijo plakate. 
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UČNA PRIPRAVA 
 

Eksperimentalna skupina 

Razred: 

      3. 

Predmet: 

    SPO 

Teden:  

Ura:   

Datum: 

Tematski sklop: Bilo je nekoč 

Tema: Na gradu 

Enota: Življenje na gradu 
 

Cilji: 

• Učenci spoznavajo pomen dediščine (kulturne, tehnične, znanstvene). 

 

Učne metode: verbalno-tekstualna, ilustrativno-demonstracijska 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: IT prosojnice, knjige 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – učbenik. Ljubljana: 

Modrijan. 

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – DZ. Ljubljana: Modrijan.            

 

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Preverjanje znanja. 
 
Predvajam jim kratek posnetek o vitezih.  
http://www.youtube.com/watch?v= 

Sm9UqoQDpKY&feature=related 

(Začetek 2.50, konec cca 3.50) 

 
Vprašam jih, če vedo, kdo so osebe na posnetku, 
kje so živeli, kaj so počeli. 
Pridemo do zaključka, da se bomo pogovarjali o 
gradovih in življenju na njih. 
 

Rešijo. 
 
Ogledajo si posnetek. 
 
 
 
 
Odgovarjajo. 

II. GLAVNI DEL 

Ali poznate kakšne gradove v Sloveniji? 

Na IT so slike štirih gradov. 

− ljubljanski 

Odgovarjajo. 

 

− Učenci razvrstijo gradove pod njihova 
imena. 
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− celjski 

− predjamski (Postojna) 

− blejski 
 

Vprašam jih, kaj so značilnosti gradov in po čem 

se ti gradovi razlikujejo.  

 

Razdelim jih v 3 skupine in vsaka dobi nekaj knjig 
in vprašanja. 
 
Kaj so značilnosti gradov? Kaj imajo gradovi, kar 
»navadne« hiše nimajo? Kako so na gradovih 
skrbeli za varnost in zakaj? 
 
Kakšna je oprema viteza in kaj počne? 
 
Kaj so počeli za zabavo? Kaj so jedli na gradu?  

 
 

Na IT je slika gradu in življenja na njem. S funkcijo 

»zoomiranja« povečam del gradu – tistega, o 

katerem se pogovarjamo. 

 

Teme pogovora: 

Vhod v grad 

železna dvižna vrata 

dvižni most 

obrambni jarek 

 

Viteška dvorana 

jedilnica 

posebni pladnji 

niso uporabljali vilic; samo nože in žlice; jedli so s 

prsti 

pili so vino 

 

Obrambni stolp 

sulica 

stražar 

ščit 

helebarda 

obzidje 

 

Kovačnica 

Dvorišče – pralnica 

 

Grad je imel kovačnico, hleve … Za veliko stvari 

Imajo obzidje, stolp … 

Eni so na vzpetini, en je v skali, en je ob vodi …  

 

Sodelujejo v skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

Skupine poročajo, kaj so napisale. 

 
 

Sodelujejo in odgovarjajo. 
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so poskrbeli sami in ni jim bilo potrebno v mesto. 

 

Kaj vidimo na stolpu? 

- Zastavo 

Vsaka grajska družina, ki je živela na gradu, je 

imela zastavo in grb, ki sta predstavljala njihovo 

rodbino. Grbi (katere so imeli tudi na ščitih) so 

jim »pomagali,« da so vedeli, proti komu se 

morajo boriti, ko so bili v boju, kajti obraze so 

imeli prekrite in niso videli nasprotnika v obraz. 

 

Kaj so tipične značilnosti gradov? 

 

 

 

Kje so po navadi gradili gradove? 

Zakaj? 

 

Kakšno pa mislite, da je bilo življenje na 

gradovih?  

 

Na IT so slike služabnikov. Predstavim jim nekaj 

poklicev. Če jih poznajo, lahko sami povedo kaj o 

njih. 

 

Imeli so služabnike, ki so imeli določene naloge: 

- spletična: grajski gospe je urejala 
pričesko, ji pomagala pri oblačenju, 

- paž: stregel je hrano v viteški dvorani, 
učil se je jezditi in mečevati, pomagal je 
vitezu skrbeti za njegovo viteško opremo, 

- stražarji: z obrambnega zidu so 
opazovali, k do se bliža gradu, varovali so 
grad pred sovražniki, varovali so vhod in 
dvigali dvižni most, 

- grajski pevec, 

- grajski učitelj, 

- perice, 

- grajski pisar je skrbel za grajske 
dokumente. To delo je po navadi 
opravljal duhovnik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• obzidje 

• obrambni jarek 

• stolp 
 

Na vzpetini, ob steni/hribu. 

Zaradi sovražnikov. 
 

Odgovarjajo. 
 
 
 
 

− Pod sliko napišejo ime poklica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZAKLJUČNI DEL 

Na IT so slike in pojmi.  
(meč, ščit, helebarda, obzidje) 

 

− Povežejo slike in pojme. 
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UČNA PRIPRAVA 

 

Kontrolna skupina 

Razred: 

      3. 

Predmet: 

    SPO 

Teden:  

Ura:  

Datum: 

Tematski sklop: Bilo je nekoč 

Tema: Na gradu 

Enota: Naša dediščina 
 

Cilji: 

• Učenci spoznajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju, 

• vedo, da so s krajem povezane nekatere znane osebe. 

 

Učne metode: razlaga, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: telefonski imenik 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – učbenik. Ljubljana: 

Modrijan. 

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – DZ. Ljubljana: Modrijan. 

          

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Učence vprašam, kaj je to dediščina.  
 

Pogovorijo se v parih in poročajo. 

II. GLAVNI DEL 

Vodim pogovor o pomenu dediščine. 
Kaj je dediščina , kako bi opisali to besedo? 
Kako pa lahko vemo, kaj se je dogajalo v 

preteklosti? 

 

 

 

 
Na tabli so slike (grad Hompoš, cerkev, ljubljanski 
grad).  
 
Katere zgradbe lahko najdemo v naši okolici? 

Kakšno je bilo življenje v preteklosti, lahko 
izvemo le iz pripovedi ljudi, zapisov, zgradb, 
predmetov, ki so se kot dediščina ohranili do 
danes. Del naše dediščine so tudi oblačila, hrana, 
obrt, običaji, glasba, plesi... Torej vse, kar na 
pomaga spoznavati življenje ljudi v nekem 
obdobju preteklosti. 
 
 
 
 
Učenec izbere zgradbe, katere so v bližini šole.  
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Delamo ob DZ (str. 43, naloga 2) 
 
Povem, da je grad Hompoš blizu nas. Ali veste, 
kako se mu drugače reče?  

 
 

Kdo je bil Karel Glaser? Pokažem sliko. 
 
 
Razdelim jih v 3 skupine in jim dam telefonske 
imenike. Poiskati morajo imena ulic in ugotoviti 
ali povedati, od kod ime izvira. 
Če izvora ne vedo, jim naročim, da vprašajo 
starše, stare starše …  
 

Sodelujejo in rešujejo DZ. 

 

To je Pohorski dvor, ki je bil zgrajen pred pribl. 

300 leti. Danes je v njem fakulteta za kmetijstvo. 

 

Rojen je bil pred 200 leti v Hočah, študiral je na 
Dunaju, bil je literarni zgodovinar. 
 

Vsaka skupina si izpiše nekaj zanimivih imen ulic 

in povedo njihov izvor. 

 

III. ZAKLJUČNI DEL 

Preverjanje. 

 

DN 

Učenci si v učbeniku (str. 50, 51) izberejo nekaj 

številk in v DZ (str. 42, 43) napišejo, kaj 

označujejo. 

Rešijo. 
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UČNA PRIPRAVA 

 

Eksperimentalna skupina 

Razred: 

      3. 

Predmet: 

    SPO 

Teden:  

Ura:  

Datum: 

Tematski sklop: Bilo je nekoč 

Tema: Na gradu 

Enota: Naša dediščina 
 

Cilji: 

• Učenci spoznajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju, 

• vedo, da so s krajem povezane nekatere znane osebe. 

 

Učne metode: razlaga, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Struktura pouka: obravnava nove snovi 

Učna sredstva: telefonski imenik, IT prosojnice 

Literatura:  

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – učbenik. Ljubljana: 

Modrijan. 

Antić, M. et al. (2001). Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred OŠ – DZ. Ljubljana: Modrijan. 

               

 

POTEK UČNE URE 
 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Rebus: DEDIŠČINA 
 
 
 
 
 
 
 

- Učenec pride rešit rebus na tablo. 
 

II. GLAVNI DEL 

Vodim pogovor o pomenu dediščine. 
Kaj je dediščina , kako bi opisali to besedo? 
Kako pa lahko vemo, kaj se je dogajalo v 

preteklosti? 

 

 

Kakšno je bilo življenje v preteklosti, lahko 
izvemo le iz pripovedi ljudi, zapisov, zgradb, 
predmetov, ki so se kot dediščina ohranili do 
danes. Del naše dediščine so tudi oblačila, hrana, 
obrt, običaji, glasba, plesi... Torej vse, kar na 
pomaga spoznavati življenje ljudi v nekem 
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Na IT so slike (grad Hompoš, cerkev, Blejski grad, 
bavarski dvorec, slivniški grad).  
Katere zgradbe lahko najdemo v naši okolici?  

 
 

Delamo ob DZ (str. 43, naloga 2) 
S funkcijo zastor na IT odkrivam slike gradu, 
znanih ljudi in učenci ugotovijo, kaj oz. kdo je v 
Hočah. 

 
Povem, da je grad Hompoš blizu nas. Ali veste 
kako se še mu drugače reče?  
 
 
Kdo je bil Karel Glaser?  
 
 
Na tabli prikažem seznam ulic kraja. Vsak si 
izbere eno ulico in poskuša razložiti, po kom ali 
čem je dobila ime. 

obdobju preteklosti. 
 

- Učenec označi (s štampiljko) zgradbe, ki 
so v bližini šole.  

 

 

 

Sodelujejo. 

 

 

 

To je Pohorski dvor, ki je bil zgrajen pred pribl. 

300 leti. Danes je v njem fakulteta za kmetijstvo. 

 

Rojen je bil pred 200 leti v Hočah, na Dunaju je 

študiral, bil je literarni zgodovinar. 

 

 

− Učenci obkrožijo ulico, ki so si jo izbrali, 
in povedo izvor imena. 

 

III. ZAKLJUČNI DEL 

Preverjanje. 

 

DN 

Učenci si v učbeniku (str. 50, 51) izberejo nekaj 

številk in v DZ (str. 42, 43) napišejo, kaj 

označujejo. 

 

Rešijo. 
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7.2 PRILOGA 2 – Kontrolna lista 

KONTROLNA LISTA UČENCEV 

 

Šola: OŠ 

Razred: 3.  

Opazovalka: Teja Fuchs 

 

Imena učencev: 
A: 
B: 
C: 

Datum: 
 
Sklop, tema:  

 

 A B C 

                

Aktivnosti učencev                 

poslušanje                

opazovanje                

govorjenje                

• odgovarjanje                

• samoiniciativno                

• tvorjenje vprašanj                

• s sošolcem                

uporaba pripomočkov                

                

dvigne roko                

dejavnost na IT/tabli                

                

ni pri stvari                
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7.3 PRILOGA 3 – Preverjanji znanja 
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KAJ ZNAM? 

Kaj ima grad, česar »navadna« hiša nima? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Poveži besede s sliko. 

 

 

 

 

 

obzidje          helebarda          meč  ščit  paž 

 

Kako so se graščaki zabavali na gradu? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Kateri poklic na gradu bi si izbral, da bi ga opravljal? Zakaj? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Katere osebnosti so se rodile v Hočah in katere zgradbe so povezane s Hočami? 

Prečrtaj nepravilne. 

Pohorski dvor    France Prešeren  grad Betnava 

  Rotovž     Karel Glaser 

Če bi lahko, bi živel v času gradov, vitezov? Zakaj? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Dopolni. 

Slovenija ima 4 sosednje države 

___________________. Besedilo slo

____________________. Denarna enota Slovenije je ______________________. Prebivalcem 

Slovenije se reče _______________________ in govorimo ____________________ jezik. 

Napiši 3 simbole Slovenije. 

__________________________________________________________________________________

Izberi si en simbol in napiši, kaj veš o njem.

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Obkroži DA, če je trditev pravilna oz. NE, če je nepravilna.

Slovenija je članica Evropske unije.

Predsednik Slovenije je Milan Kučan.

V Sloveniji živijo samo Slovenci.

Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.

Naslov slovenske himne je Oda radosti.

 

Obkroži pravilno rešitev. 

Zastava Evropske unije je:  

 

 

 

Katero zanimivost o sosednjih državah si si najbolj zapomnil?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Si že bil-a na volitvah?  Zakaj misliš, da volimo tajno?

__________________________________________________________________________________
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Koliko znam? 

Slovenija ima 4 sosednje države – Hrvaško, Madžarsko, ___________________ in 

___________________. Besedilo slovenske himne je napisal ___________________ 

____________________. Denarna enota Slovenije je ______________________. Prebivalcem 

Slovenije se reče _______________________ in govorimo ____________________ jezik. 

__________________________________________________________________

Izberi si en simbol in napiši, kaj veš o njem. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Obkroži DA, če je trditev pravilna oz. NE, če je nepravilna. 

Slovenija je članica Evropske unije. DA NE

Predsednik Slovenije je Milan Kučan. DA NE

V Sloveniji živijo samo Slovenci. DA NE

Glavno mesto Slovenije je Ljubljana. DA NE

Naslov slovenske himne je Oda radosti. DA NE

Katero zanimivost o sosednjih državah si si najbolj zapomnil? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

a na volitvah?  Zakaj misliš, da volimo tajno? 

__________________________________________________________________________________

ulteta                                                         Fuchs, Teja; diplomsko delo 

Hrvaško, Madžarsko, ___________________ in 

venske himne je napisal ___________________ 

____________________. Denarna enota Slovenije je ______________________. Prebivalcem 

Slovenije se reče _______________________ in govorimo ____________________ jezik.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________ 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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7.4 PRILOGA 4 – Rezultati preverjanj znanja 

BILO JE NEKOČ, eksperimentalna skupina 

Učenec V1 V2 V3 V4 V5 V6 SKUPNO 

Z K Z K Z K Z K Z K Z K Z K 

 1,5 2 0,5 0,5 2,5 0,5 7,5 

Ae 1 1 2 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2 0,5 0,5 6 6 

Be 0,5 0 0 2 0 0 0,5 0,5 2,5 1 0,5 0,5 4 4 

Ce 0 0,5 2 2 0 0 0,5 0,5 2 2 0,5 0 5 5 

De 0,5 1,5 2 2 0 0,5 0 0,5 2 2,5 0 0,5 4,5 7,5 

Ee 0 1 2 2 0 0,5 0,5 0,5 2,5 2 0,5 0,5 5,5 6,5 

Fe 0,5 0,5 2 2 0,5 0 0,5 0,5 1,5 2 0,5 0,5 3,5 5,5 

Ge 0,5 0,5 2 2 0 0,5 0,5 0,5 1 2 0,5 0,5 4,5 6 

He 0,5 1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 6,5 7,5 

Ie 1 1 2 2 0,5 0,5 0 0 2,5 2,5 0,5 0,5 6,5 6,5 

Je 1 1 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2,5 0,5 0,5 6,5 7 

Ke 0,5 0 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 0,5 0,5 5 5,5 

Le 0,5 0,5 2 2 0,5 0 0,5 0,5 1,5 2,5 0,5 0,5 5,5 6 

Me 0 0,5 2 2 0 0 0 0,5 2 2,5 0,5 0,5 4,5 6 

Ne 1 1 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 0,5 0,5 5,5 6,5 

Oe 1 1 1,5 2 0 0,5 0,5 0,5 1,5 2 0,5 0,5 5 6,5 

Pe 0,5 1 1,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 0,5 0,5 5 7 

 

BILO JE NEKOČ, kontrolna skupina 

Učenec V1 V2 V3 V4 V5 V6 SKUPNO 

Z K Z K Z K Z K Z K Z K Z K 

 1,5 2 0,5 0,5 2,5 0,5 7,5 

Ak 0,5 0,5 1,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2,5 0,5 0,5 5,5 6,5 

Bk 1 1 1,5 1 0 0,5 0,5 0,5 1 2 0 0 4 5 

Ck 0,5 0,5 1,5 2 0 0 0,5 0,5 2 2,5 0,5 0,5 5 6 

Dk 1 1,5 2 1,5 0 0,5 0,5 0,5 2 2,5 0,5 0,5 6 7,5 

Ek 0,5 0,5 1,5 1,5 0 0,5 0 0,5 0 1 0 0 2 4 

Fk 1 0 1,5 2 0 0,5 0 0 2 2,5 0 0 4,5 5 

Gk 1 0,5 1,5 2 0 0,5 0,5 0,5 2 1 0,5 0,5 5,5 5 

Hk 1 0,5 1,5 2 0 0,5 0,5 0,5 1,5 2 0,5 0 5 5,5 

Ik 1,5 1 1,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 0,5 0,5 6 7 

Jk 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 2 2,5 0 0,5 3 3,5 

Kk 1 1 2 2 0,5 0 0,5 0,5 2,5 1,5 0,5 0,5 7 5,5 

Lk 1,5 0,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0 7,5 6 

Mk 1,5 1 2,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 7,5 7 

Nk 0,5 0,5 1,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 6 6,5 
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SLOVENIJA, eksperimentalna skupina 

Učenec V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 SKUPNO 

Z K Z K Z Z K K Z K Z K Z K Z K 

 3 1,5 1 2,5 0,5 0,5 1 10 

Ae 3 3 0 1,5 0 1 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 7 10 

Be 1,5 3 0 1,5 0 0 2,5 2,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 4 8,5 

Ce 1 3 1 1,5 1 1 2 2,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 5,5 9,5 

De 1 3 0 1,5 0 0 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0 0 0 4 7,5 

Ee 2 3 1,5 1,5 1 0 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 8 8,5 

Fe 1 2 0 0 0 0 1 1,5 0 0,5 0 0 0 1 2 5 

Ge 2,5 3 0 1,5 0 1 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 9,5 

He 2 3 0 1,5 0 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 5,5 9 

Ie 2 3 0 1,5 0 1 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 5 9 

Je 2 2,5 0 0 0 0 2,5 2 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 5 6 

Ke 2,5 3 0 0 0 0 1,5 2,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1 5 7 

Le 2,5 3 0 1,5 0 1 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 6 9,5 

Me 2 3 0 1,5 0 0 2 2 0,5 0,5 0 0 0,5 0 5 7 

Ne 1 1,5 0,5 1,5 0 1 1,5 2 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 4 7 

Oe 3 3 0 0 0 0 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 6 6,5 

Pe 0 2,5 0 0 0 0 1,5 2,5 0,5 0 0 0 0 0 2 5 

Re 2 3 0 1,5 0 1 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 5,5 9 
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SLOVENIJA, kontrolna skupina 

Učenec V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 SKUPNO 

Z K Z K Z Z K K Z K Z K Z K Z K 

 3 1,5 1 2,5 0,5 0,5 1 10 

Ak 3 2,5 0 0 0 0 2,5 2 0,5 0,5 0 0 0 0 6 6 

Bk 3 2,5 1,5 1 0 1 2 2,5 0,5 0,5 0 0 0 1 7 8,5 

Ck 3 3 0 0 0 0 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 6 6,5 

Dk 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Ek 3 3 0 0 0 0 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0 0 0 6 6 

Fk 3 3 0 0 0 0 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 6 6,5 

Gk 3 3 1 0 1 0 2 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 8 6,5 

Hk 3 3 0,5 0 0 0 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 6,5 6,5 

Ik 3 3 1,5 1,5 1 1 2 2 0,5 0,5 0 0,5 0 0 8 8,5 

Jk 2,5 2,5 0 0 0 0 2 2 0,5 0,5 0 0,5 0 0 5 5,5 

Kk 3 3 0,5 0 0 0 2 2 0,5 0,5 0 0 0 0,5 6 6 

Lk 3 3 0 0 0 0 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 6 6,5 

Mk 3 1,5 0 0 0 0 2,5 2,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 6 5 

Nk 1,5 2,5 0 0 0 0 1 1,5 0,5 0 0 0 0 0 3 4 

Ok 3 3 0 0 0 1 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 6,5 7 

 

 

 


