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PREDGOVOR 
 
 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli 
 
Tema, ki smo jo izbrali za našo konferenco, je dokaj široka, saj se ukvarja z vsemi 
dejavnostmi, ki jih izvajamo z učenci in dijaki izven pouka. Ker te dejavnosti za učence in 
dijake niso obvezne, je toliko bolj pomembno, da jih znamo motivirati zanje in pripraviti 
kvaliteten program, ki bo zadovoljil potrebe učencev in dijakov po učenju o vsebinah, ki jih 
zanimajo, ter po zabavi in sprostitvi. 
 
Ker si vsak učitelj želi pridobiti čim več dobrih idej in deliti svoje izkušnje z drugimi, je bil naš 
cilj, da udeleženci podajo svoje primere dobre prakse in pokažejo drugim, na kakšen način 
se da organizirati in izvajati različne dejavnosti. 
 
V zborniku je zbranih 131 prispevkov avtorjev iz petih držav (Slovenije, Belgije, Češke, Italije 
in Madžarske), ki razmišljajo o pomenu dejavnosti razširjenega programa za učence in 
dijake in predstavijo dejavnosti, ki jih sami izvajajo. Teme so zelo raznolike in udeleženci 
lahko dobijo veliko dobrih idej za delo z učenci in dijaki. 
 
Verjamemo, da bo vsak, ki bo prelistal naš zbornik, našel nekaj, kar ga zanima ali kar bi rad 
preizkusil pri svojem delu. 
 
Zahvaljujemo se vsem predavateljem, ki ste delili z nami vaša razmišljanja in izkušnje ter 
tako omogočili širjenje novih idej. 
 
 Za programski in organizacijski odbor 
 mednarodne konference: 
 Iris Vičar 
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dr. Andreja Božič Horvat 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor 

STROKOVNE EKSKURZIJE NA SREDNJI ŠOLI ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 
MARIBOR 

 
Povzetek 
Želja po odkrivanju in spoznavanju novih krajev ter izkušnji potovanja vsako leto pritegne 
nove generacije mladih, da se odločijo potovati. Kljub pestri ponudbi raznovrstnih 
potovanj, ki jih ponujajo številni ponudniki na spletu, Srednji šoli za gostinstvo in turizem 
Maribor uspeva vsako leto navdušiti svoje dijake, da se množično odločijo za ponujene 
ekskurzije, ki niso del izobraževalnega programa. Pri izvajanju tovrstnih ekskurzij šola sledi 
smernicam in postopkom, ki so se na šoli razvili za potrebe izvajanja strokovnih ekskurzij, 
ki so del vzgojno-izobraževalnega programa in so za dijaka obvezne. Pri tem pa šola 
poseben poudarek namenja informiranju udeležencev in njihovih zakonitih zastopnikov o 
programu in izvedbi ekskurzije ter postopkom za zagotavljanje varnosti. 
 
Ključne besede: izobraževanje, obšolske dejavnosti, interesne dejavnosti, strokovne 
ekskurzije 
 
 

SCHOOL EXCURSIONS AT THE SECONDARY SCHOOL OF CATERING AND 
TOURISM MARIBOR 

 
Abstract 
The human desire to explore new places and learn about them still fascinates young 
generations to take up travelling. Despite numerous online travelling arrangements 
offered by tourist industry The Secondary School of Catering and Tourism Maribor 
manages to attract its students to sign up for extracurricular excursions provided by the 
school. In planning and designing the excursions, the school team applies the principles 
and procedures covered by the school excursions policy. In order to make excursions a 
rewarding and valuable experience identifying and dealing with excursion risks is of great 
importance. This process is best undertaken collaboratively, including supervising staff, 
student participants and their legal guardians. 
 
Keywords: education, extracurricular activities, interest activities, excursions 
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Namen prispevka je predstaviti izvajanje strokovnih ekskurzij na Srednji šoli za gostinstvo 
in turizem Maribor (SŠGT MB), ki jih šola organizira in izvaja v sodelovanju z različnimi 
turističnimi agencijami in prevozniki z licenco. Ekskurzije so del obveznega izobraževalnega 
programa v srednjem strokovnem (SSI), poklicno-tehniškem (PTI) in srednjem poklicnem 
izobraževanju (SPI) ali pa jih šola izvaja kot neobvezne, tako imenovane fakultativne 
ekskurzije, ki so ponujene vsem dijakom šole. Na SŠGT MB so strokovne ekskurzije del 
vzgojno-izobraževalnega programa in predstavljajo pomembno obliko medpredmetnega 
povezovanja, zato je načrt strokovnih ekskurzij vključen v letni delovni načrt šole. V 
nadaljevanju je predstavljen povzetek načrta strokovnih ekskurzij, ki so ga v okviru svojega 
načrta dela pripravili učitelji aktivov turizma, strežbe in kuharstva za šolsko leto 2017/18 
(Letni delovni načrt Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor za šolsko leto 2017/18, 
priloga). 
 

LETNIK1 EKSKURZIJA PREDVIDENI DATUM STROŠEK  

1. letnik Pohorje  SEPTEMBER 2017 
18. – 19. 9. 2017 in 
19. – 20. 9. 2017 

42 € 

Ljubljana (Sejem Alpe Adria; 
Hostel Celica) 

JANUAR - FEBRUAR 2018 
 

30 € 

Primorska  MAJ 2018 85 € 

2. letnik Beograd  FEBRUAR 2018 150 € 

Avstrijska Koroška MAJ 2018 40 € 

Ogled križarke - Benetke MAJ 2018 45 € 

3. letnik Rim – Neapelj - Pompeji MAREC 2018 190 € 

Predbožični Zagreb DECEMBER 2017 20 € 

4. letnik Maturantska strokovna 
ekskurzija Črna gora 

SEPTEMBER 2017 
16. – 21. 9. 2017 

240 € 

 FAKULTATIVNE EKSKURZIJE PREDVIDENI DATUM STROŠEK  

 Križarjenje po Sredozemlju 
Nizozemska 

OKTOBER 2017 
OKTOBER 2017 

350 € 
266 € 

Poljska  APRIL 2018 160 € 

Predbožična Budimpešta DECEMBER 2017 30 €–40 € 

 

LETNIK2  EKSKURZIJA PREDVIDENI DATUM STROŠEK 

1.D, E; 3.E Goriška Brda in Istra MAJ 2018 110 € 

2.D; 1.GTA Prekmurje in Budimpešta  MAREC 2018 110 € 

Vir: Plan strokovnih ekskurzij 2017/18 (aktiv turizma, strežbe in kuharstva), 2017. 
 
Kot del izobraževalnega programa3 so strokovne ekskurzije navedene v kurikulih 
posameznih predmetov ali strokovnih modulov, v načrtih dela posameznih aktivov in v 
vsebinah interesnih dejavnosti.  

                                                        
1 Program: SSI, gastronomsko-turistični tehnik 
2 Program: SPI - gastronom hotelir in PTI - gastronomski tehnik 
3 Različne prakse organiziranja in izvajanja ekskurzij slovenskih izobraževalnih institucij na različnih nivojih so 
že izpostavile vprašanje njihove zakonske ureditve. Ko je Tržni inšpektorat, ki je organiziranje in izvedbo 
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Udeležba dijakov na strokovnih ekskurzijah, ki se izvajajo kot del vzgojno- izobraževalnega 
programa, je obvezna, dijaki pa se morajo na ekskurzijo ustrezno pripraviti. V okviru 
posameznega strokovnega modula pod vodstvom učitelja opravijo določeno nalogo, ki se 
ovrednoti glede na dosežene cilje in kompetence iz predmetnega kataloga znanj za 
posamezni modul in v skladu s kriteriji in z merili za ocenjevanje znanja, kakor so jih 
oblikovali strokovni aktivi. Tako dijaki na primer v skladu z danimi navodili, iztočnicami in 
temami že pred odhodom pripravijo vodniško gradivo za strokovno ekskurzijo, tekom 
ekskurzije pa svoje prispevke predstavijo v obliki vodenja. Vsak dijak v pisni obliki učitelju 
mentorju v pregled najprej odda pripravljeno vodniško gradivo, ki ga po potrebi dopolni, 
dokler ga mentor v celoti ne odobri. Vsi zbrani prispevki se nato oblikujejo v vodniško 
gradivo za strokovno ekskurzijo, ki ga učitelj objavi v svoji spletni učilnici in pomeni osnovni 
vir informacij za pripravo na ocenjevanje znanja.  
 
Naslednja razpredelnica prikazuje le nekaj izbranih učnih ciljev iz posameznega 
strokovnega modula v srednjem strokovnem izobraževanju po programu gastronomija in 
turizem, ki jih dijaki dosegajo v okviru strokovnih ekskurzij, izvedenih kot del 
izobraževalnega programa (Izvedbeni kurikulum gastronomija in turizem za 1. letnik 
2017/18, 2017; Izvedbeni kurikulum gastronomija in turizem za 2. letnik 2017/18, 2017; 
Izvedbeni kurikulum gastronomija in turizem za 3. letnik 2017/18, 2017; Izvedbeni kurikulum 
gastronomija in turizem za 4. letnik 2017/18, 2017). 
 
  

                                                        
ekskurzije  na eni izmed slovenskih osnovnih šol prepoznal kot turistični aranžma oz. izvajanje pridobitne 
dejavnosti in šolo posledično oglobil, saj šola v svojem ustanovnem aktu nima zapisane tovrstne dejavnosti, 
je Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino 1. 12. 2016 sklical razpravo o šolski ekskurziji kot 
turističnem aranžmaju, na kateri je podprl stališče stroke, da so ekskurzije način medpredmetnega izvajanja 
šolskega programa in da se ne izvajajo kot pridobitna dejavnost (Radiotelevizija Slovenija, 2016; Slovenska 
tiskovna agencija, 2016). 
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Učni cilji po strokovnih modulih 
M9  
Turistično 
spremljanje in 
vodenje 
(2., 3., 4. letnik) 

M10  
Svetovanje in 
prodaja 
turističnih 
proizvodov 
(3. in 4. letnik) 

M11 
Obdelava  
turističnih 
informacij 
(1. letnik) 

M12  
Hotelska in 
receptorska dela 
(2. letnik) 

M18 
Organizacija 
turističnih 
storitev 
(4. letnik) 

Turizem (odprti 
kurikulum) 
(3. in 4. letnik) 

Dijak: 
- se seznani s tipi 
turističnih 
vodnikov in 
pravili vodenja 
- s pomočjo 
različne literature 
oz. različnih virov 
pripravi vodniško 
gradivo za 
strokovno 
ekskurzijo in se 
pripravi za 
vodenje 
- spozna 
geografske in 
kulturno-
zgodovinske 
značilnosti 
destinacije 

Dijak: 
- spozna 
evropsko in 
svetovno 
naravno in 
kulturno 
dediščino 
- razume pomen 
navodil za 
potovanja 
- pozna tehnični 
itinerar 
- pozna 
rezervacijske 
postopke in 
dokumente v 
prometu 
- spozna delo in 
medsebojni 
odnos vodnika in 
voznika avtobusa 

Dijak: 
- zna pridobivati 
turistične 
informacije iz 
različnih virov 
(internet, 
prospekti, 
brošure, časopisi 
…)  
- pozna 
informacije o 
domači regiji  
- pozna ponudbo 
domačega okolja 

Dijak: 
- pozna  
prijavo in odjavo 
gosta  
- pozna 
organizacijo dela 
recepcije, 
delovna mesta, 
pogoje za 
opravljanje teh 
del ter ureditev 
in opremljenost 
hotelske avle 

Dijak: 
- pozna poslovne 
informacije 
delnih turističnih 
storitev 
(namestitev, 
prevoz, 
vstopnine …) 
- pozna sestavine 
pavšalnega 
programa in 
potovanja 

Dijak: 
- pozna tržno 
zanimive 
destinacije 
- spozna pojem 
»booking« 
- pozna 
kalkulativne 
elemente 

Vir: Izvedbeni kurikulum gastronomija in turizem za 1. letnik 2017/18, 2017; Izvedbeni 
kurikulum gastronomija in turizem za 2. letnik 2017/18, 2017; Izvedbeni kurikulum 
gastronomija in turizem za 3. letnik 2017/18, 2017; Izvedbeni kurikulum gastronomija in 
turizem za 4. letnik 2017/18, 2017. 
 
Strokovne ekskurzije, vključene v izobraževalni program, dijaka razbremenijo običajnega 
pouka, hkrati pa mu ponujajo možnosti za razširjanje in poglabljanje splošnega in 
posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnega programa. Še posebno pa mu 
omogočajo razvijanje ključnih kompetenc in ga neposredno seznanjajo s poklicnim 
področjem. Uresničujejo pa tudi cilje interesnih dejavnosti iz izvedbenega kurikula za 
program gastronomija in turizem, kot so npr.: dijak se na drugačen način srečuje z 
vsebinami, ki so pomembne za njegov poklic, pridobiva nova spoznanja in vrednote, 
spoznava različne zvrsti umetnosti in pravil obnašanja, z novimi spoznanji gradi svojo 
osebnost (Izvedbeni kurikulum gastronomija in turizem za 1. letnik, 2017). Vsebine 
interesnih dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z letnim delovnim načrtom šole, so za dijaka 
prav tako obvezne (Letni delovni načrt Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor za 
šolsko leto 2017/18). Dijaki, ki se iz opravičljivih razlogov4 ne udeležijo interesne dejavnosti 
oz. strokovne ekskurzije, se v dogovoru z vodstvom šole večinoma udeležijo ene izmed 
drugih ekskurzij in opravijo obveznosti pri izbranem strokovnem modulu.  

                                                        
4 Staršem oz. zakonitim zastopnikom se v primeru dijakove odsotnosti iz opravičljivih razlogov pod 
določenimi pogoji povrnejo stroški ekskurzije. Udeleženci se prostovoljno odločajo za dodatna zavarovanja 
potovanja, potovalne agencije, ki sodelujejo s šolo, pa za potovanja v tujino občasno v ceno potovanja že 
vključijo tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
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Zagotavljanje varnosti udeležencem ekskurzije je za izvajalce potovanja temeljnega 
pomena, zato se dijake in starše oz. zakonite zastopnike že ob začetku vsakega šolskega 
leta seznani z ustrezno šolsko zakonodajo, in sicer tako s pravilniki, ki jih predpiše 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot z internimi dokumenti šole. Za potrebe 
izvajanja strokovnih ekskurzij razredniki, pri pouku pa tudi učitelji praktičnega pouka, 
predstavijo Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, Šolska pravila in Pravilnik obnašanja 
dijakov na strokovnih ekskurzijah v okviru predmeta praktični pouk turizma, ki so ga za 
potrebe izvajanja strokovnih ekskurzij oblikovali učitelji praktičnega pouka. Pred odhodom 
dijakov na ekskurzijo razrednik skliče roditeljski sestanek, na katerem se povzame dijakom 
in staršem predhodno posredovani program potovanja. Sestanek je namenjen tudi 
izmenjavi dodatnih informacij o zdravstvenih posebnostih dijakov (zdravila, diete …), o 
plačilu ekskurzije in dokumentih, potrebnih za potovanje itd. Tako dijake kot starše se še 
posebej opozori, da ves čas strokovne ekskurzije velja zakonodaja, ki ureja pouk, saj je 
strokovna ekskurzija zastavljena le kot drugačna oblika pouka. V nadaljevanju je 
predstavljen Pravilnik obnašanja dijakov na strokovnih ekskurzijah v okviru predmeta 
praktični pouk turizma, ki je sprejet na SŠGT MB.  
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Pravilnik obnašanja dijakov na strokovnih ekskurzijah 
v okviru predmeta praktični pouk turizma 

  

Strokovne ekskurzije so obvezni del vzgojno-izobraževalnega procesa. V primeru 
odsotnosti je dijak dolžan opraviti strokovne ekskurzije v tekočem letu (nadomestno 
ekskurzijo določi vodstvo šole). Namen strokovne ekskurzije je doseganje vzgojno 
izobraževalnih ciljev:  

- ogled kulturnih znamenitosti  
- ogled turističnih znamenitosti 
- ogled zgodovinskih in geografskih znamenitosti in posebnosti 
- spoznavanje konkretnih gospodarskih razmer 
- vodenje v okviru kataloga znanj itd.  

 
Ob tem pa za udeležence ekskurzij (dijake) veljajo enaka pravila kot v času pouka: 

- Dijaki morajo upoštevati navodila učitelja, ki jih spremlja, ali zunanjega 
spremljevalca ter načrt ekskurzije. 

- Brez dovoljenja spremljevalca dijaki ne smejo zapustiti skupine. 
- Uživanje alkohola in drugih prepovedanih substanc je prepovedano. 
- Kajenje, razen v prostem času, ni dovoljeno. 
- Dijaki so dolžni aktivno sodelovati, kar pomeni, da poslušajo vodenje na avtobusu 

in na vseh vodenih ogledih. 
- Ogledi, ki so sestavni del ekskurzije, so obvezni. 
- Dijaki, ki imajo kronične zdravstvene težave, se morajo o primernosti udeležbe 

posvetovati s svojim zdravnikom in o bolezni informirati razrednika in strokovne 
učitelje. 

- V hotelih morajo dijaki upoštevati hišni red. 
- Ekskurzij se lahko udeležijo samo dijaki, ki so redno vpisani v tekoči letnik. 
- V skladu z veljavnim pravilnikom o šolskem redu so dijaki dolžni v šoli in izven nje 

skrbeti za varnost sebe in drugih, se vesti v skladu s splošno sprejetimi 
civilizacijskimi normami in sooblikovati ugled šole. 

- Dijaki in starši podpišejo ustrezno izjavo in s tem potrdijo, da s pravili soglašajo. 
 
V primeru, da dijak ne upošteva navodil učitelja oz. zgoraj navedenih pravil, ima učitelj 
pravico dijaku izreči vzgojni ukrep v skladu s šolskimi pravili. 
 
V primeru, da učitelj presodi, da je bilo dijakovo vedenje na strokovni ekskurziji 
nesprejemljivo, dijak ni opravil obvezne strokovne ekskurzije. 

Vir: Pravilnik obnašanja dijakov na strokovnih ekskurzijah v okviru predmeta praktični pouk 
turizma, 2017. 
 
V šolskem letu 2016/17 so vsi dijaki SŠGT MB in njihovi zakoniti zastopniki prvič podpisali 
dodatni dokument, tako imenovani Dogovor o spoštovanju pravil vedenja in sankcijah na 
šolskih ekskurzijah, ki natančno določa obveznosti udeležencev in izvajalcev vseh 
strokovnih ekskurzij na SŠGT MB. Dokument, ki ga ravnatelj, dijak in starši oz. zakoniti 
zastopniki podpišejo v dveh izvodih, med drugim predpisuje tudi postopke v primeru hujših 
kršitev oz. ko dijakovo ravnanje onemogoči izvajanje strokovne ekskurzije. En izvod 
dokumenta, ki ga je šola oblikovala s pomočjo pravnega svetovalca, hrani razrednik, drugi 
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izvod imajo dijak in njegovi zakoniti zastopniki (Dogovor o spoštovanju pravil vedenja in 
sankcijah na šolskih ekskurzijah, 2016).  
 
Da bi strokovne ekskurzije potekale čim bolj varno in skladno z zadanimi cilji, vodja 
strokovne ekskurzije, ki je eden izmed učiteljev praktičnega pouka turizma, pripravi 
Varnostni načrt in pridobi podatke z Ministrstva za zunanje zadeve Vlade Republike 
Slovenije o varnosti potovanja na izbrano destinacijo. Varnostni načrt vključuje podatke o 
kraju in času dogodka (prihod, odhod), zbirnem mestu, udeležencih, organizatorju, 
koordinatorju, učiteljih oz. spremljevalcih, ciljih in namenu dogodka in podatke o prevozu 
ter prevozniku. V prilogi načrta se nahajajo program ekskurzije, navodila izvajalca (npr. 
obvestilo organizatorja ob odhodu) ter natančen seznam dijakov in njihovih spremljevalec, 
ki so določeni v skladu z veljavnimi normativi (Varnostni načrt: Priprava na strokovno 
ekskurzijo Rim, Vatikan, Pompeji in Neapelj, 2018). Za vsakega učitelja oz. spremljevalca 
delodajalec pravočasno pripravi potni nalog. 
 
Ker se na SŠGT MB zavedamo, da so potovanja med mladimi zelo priljubljena, še posebej 
med našimi dijaki, ki s tovrstnimi izkušnjami gradijo svoj strokovni in osebnostni razvoj, šola 
svojim dijakom že dalj časa omogoča udeležbo na strokovnih ekskurzijah, ki niso del 
izobraževalnega programa. Te ekskurzije, na šoli znane kot fakultativne ekskurzije, so 
ponujene v okviru obšolskih dejavnosti in dijakom omogočajo, da opravijo ure interesnih 
dejavnosti iz proste izbire in si ob tem uresničijo še skrite popotniške želje. Vsak strokovni 
aktiv v svojem delovnem načrtu za posamezno šolsko leto pripravi vsaj eno obšolsko 
dejavnost, ki je dijakom predstavljena v Katalogu interesnih dejavnosti. Dijaki so s ponudbo 
seznanjeni že ob pričetku šolskega leta, ko jih razredniki informirajo o interesnih 
dejavnostih obveznega dela in proste izbire. Na izbrano dejavnost se dijak prijavi s pomočjo 
prijavnice oz. na način, predviden v katalogu (Katalog interesnih dejavnosti: šolsko leto 
2017/18). 
 
V šolskem letu 2017/18 so se dijaki na fakultativne ekskurzije prvič prijavljali z elektronsko 
prijavnico. Na šolski spletni strani so bili obveščeni o programu ekskurzije in o načinu ter 
času prijave5. Po uspešni prijavi oz. ob zadostnem številu prijavljenih so nato v danem roku 
na šoli poravnali del zneska ekskurzije, s čimer so potrdili svojo rezervacijo. Če stroška v 
navedenem roku niso poravnali, so izgubili rezervacijo, prijava pa je bila omogočena 
kandidatu na seznamu čakajočih. Z uvedbo elektronske prijave se je poenostavil postopek 
plačila akontacije, ki se izvede le ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov. V primeru 
premajhnega števila prijavljenih se ekskurzija namreč ne izvede. 
 
V nadaljevanju je naveden zapis, ki je v šolskem letu 2017/18 uspešno nagovoril dijake SŠGT 
MB k odločitvi za udeležbo na strokovni ekskurziji, saj se je za vsako ponudbo odločilo 
dovolj kandidatov, fakultativne ekskurzije pa so bile v celoti izpeljane. 

 
 

 

  

                                                        
5 Primer obvestila o spletni prijavi na ekskurzijo po Poljski se nahaja na: 
http://ssgtmb.splet.arnes.si/2017/12/15/prijave-na-strokovno-ekskurzijo-na-poljsko/ 

http://ssgtmb.splet.arnes.si/2017/12/15/prijave-na-strokovno-ekskurzijo-na-poljsko/
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Fakultativne ekskurzije v šolskem letu 17/18 

Spoznavati dežele, ljudi, njihove običaje in se za trenutek prepusti užitkom, ki jih ponujajo 
kraj, dežela ali pokrajina, kamor potujemo, je nekaj čudovitega in neprecenljivega, nekaj, 
kar doživimo in nam ostane v trajnem spominu.  
 
V letošnjem šolskem letu bomo spoznavali različne države in kraje v Evropi. Tako bomo 
najprej odpluli z ladjo križarko (MSC Prezioso) proti zahodnemu Sredozemlju. Iz Genove 
bomo odrinili proti temperamenti Španiji, v Barcelono, nato na Malorko, pogledali še v 
Marseille in se vrnili v Genovo. Vsi, ki jih zanima Nizozemska, se bodo odpravili v 
Amsterdam, Den Haag, Delft in odkrivali skrivnosti tamkajšnjega podeželja. V 
predbožičnem času se bomo odpravili v smeri proti Budimpešti in odkrivali lepote 
madžarske prestolnice. Po nekaj ovinkih se z naslednjo ekskurzijo odpravljamo na 
Poljsko, ki jo je v času 2. svetovne vojne zaznamovalo koncentracijsko taborišče 
Auschwitz. Poljska je danes zanimiva dežela, bogata z naravno in kulturno dediščino. 
 
*Predvideni datum potovanja se lahko glede izvedbe še naknadno spremeni. Program in 
cena potovanja oz. izleta bosta objavljena naknadno, vendar pravočasno, da se boste 
lahko poljubno odločili. Cena je okvirna in se lahko spremeni glede na število prijavljenih 
dijakov. 
 

 Destinacija Predvideni 
datum* 

Okvirna 
cena* 

Min. št. potnikov 

1. Križarjenje po 
Sredozemlju  

23.10. -27.10.2017 340/350 
EUR 

45/40 prijavljenih 
dijakov  

2. Nizozemska  25.10.-27.10.2017 266 EUR * 52 prijavljenih 
dijakov* 

3. Predbožična 
Budimpešta  

25.11.2017* 40 – 50 EUR 
na osebo* 

40 prijavljenih 
dijakov* 

4. Poljska  APRIL 2018* 160 EUR* 40 prijavljenih 
dijakov* 

 

Vir: Katalog interesnih dejavnosti: šolsko leto 2017/18, str. 29. 
 
SŠGT MB pri izvajanju fakultativnih ekskurzij sledi predhodno predstavljenim utečenim 
postopkom izvajanja strokovnih ekskurzij, ki so del rednega vzgojno-izobraževalnega 
programa. Fakultativne ekskurzije na Poljsko, Nizozemsko, v Nemčijo, London in na mini 
križarjenje po Sredozemlju, ki so bile izpeljane v zadnjih dveh šolskih letih, so bile množično 
obiskane. Povpraševanje dijakov po tovrstnem druženju je zelo veliko, saj se je zadostno 
število udeležencev za izvedbo ekskurzije prijavilo v zelo kratkem času, tudi v dveh urah, 
številni zainteresirani pa se niso uspeli prijaviti. 
 
Čeprav je dijak na fakultativni ekskurziji prav tako zavezan k upoštevanju šolskih pravil, je 
takšna ekskurzija zanj bolj sproščujoča, saj ni povezana z obveznostmi pri pouku. Ker so 
fakultativne ekskurzije po vsebini in načinu potovanja zelo raznolike, dijakom tekom 
izobraževanja na SŠGT MB omogočijo raznovrstna doživetja, kot je potovanje z letalom, 
mini križarjenje in/ali obisk ene izmed evropskih prestolnic z ogledom športne prireditve. 
Programi, ki so posebej pripravljeni za odraščajočo mladino, dijake popeljejo v popularne 
destinacije po sprejemljivejših cenah in, kar je za starše oz. zakonite zastopnike še 
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posebnega pomena, v spremstvu njihovih učiteljev. Šola namreč na teh ekskurzijah 
zagotavlja tudi svoje spremljevalce. 
 
Starši oz. zakoniti zastopniki dijakov SŠGT MB podpirajo vodstvo šole v prizadevanjih, da bi 
šola vsako leto lahko ponudila čim več tovrstnih doživetij, pa tudi učitelji praktičnega 
pouka, med katerimi so tudi turistični vodniki z licenco, v sodelovanju s turističnimi 
agencijami vedno znova iščejo zanimive destinacije in snujejo za mladino čim bolj atraktivne 
programe. S fakultativnimi ekskurzijami si SŠGT MB prizadeva uresničevati tudi svojo vizijo, 
da dijake oblikuje v široko razgledane osebnosti uglajenega obnašanja z odličnimi 
strokovnimi osnovami in jim tako omogoča najboljšo začetno pozicijo za njihov karierni in 
osebnostni razvoj (Letni delovni načrt Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor za 
šolsko leto 2017/18, str. 3). 
 
Odločitev za udeležbo na fakultativni ekskurziji največkrat izhaja iz dijakove notranje 
motivacije, kar se zrcali tudi v njegovem odgovornem odnosu do potovanja. Da pa bi 
udeležencem, ki obiskujejo različne programe in letnike in ne predstavljajo tako homogene 
celote kot dijaki, ki obiskujejo isti razred, podali čim več strnjenih informacij, vodja 
ekskurzije skupaj s predstavnikom turistične agencije in vodstvom šole za vse udeležence 
in njihove zakonite zastopnike skliče skupni sestanek, na katerem se ekskurzija natančno 
predstavi, pojasnijo pa se tudi morebitne nejasnosti. Številni udeleženci in njihovi starši oz. 
zakoniti zastopniki največkrat namreč nimajo prav veliko izkušenj s tovrstnimi potovanji, 
saj zaradi finančnih omejitev kot družina redko potujejo. Ponujene fakultativne ekskurzije 
pa vsaj njihovim otrokom omogočijo izkušnjo potovanja, ki si jo celotna družina težko 
omisli. Zagotovo je to eden izmed razlogov, da fakultativne ekskurzije na SŠGT MB vsako 
leto pritegnejo nove udeležence in kljub pestri ponudbi raznovrstnih potovanj na spletu 
ostajajo stalnica v ponudbi obšolskih dejavnosti SŠGT Maribor. 
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Franc Čuš 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

PRILOŽNOSTI ODPRTEGA KURIKULUMA V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU 
Povzetek 
Znanje in veščine so v sodobni družbi zelo širok pojem. Zato mora šola s svojo širino, z 
načrtovanjem in s fleksibilnostjo ponuditi dijakom možnost, da si pridobijo čim več znanja, 
predvsem pa znajo osmisliti njegovo uporabnost. Odprti kurikulum, izbirnost in dodatna 
ponudba so tiste možnosti, ki šolo postavljajo izven kalupov, določenih z zakoni, učnimi 
načrti in pravilniki, oz. predstavljajo dodano vrednost v kakovosti izobraževalnega procesa. 
Program splošna gimnazija je splošnoizobraževalni program, ki se po štirih letih zaključi s 
splošno maturo in predstavlja stopnico do univerzitetne izobrazbe. Za razliko od 
poklicnega in strokovnega izobraževanja v gimnazijskem programu odprti kurikulum ni 
specifično opredeljen. Vendar program omogoča določeno stopnjo izbirnosti tako pri 
predmetih kot pri izbirnih vsebinah, ki so obvezni del programa. Na tem področju je šola 
delno avtonomna, da z dodatno ponudbo dijakom ponudi možnost uresničitve lastnih ciljev 
in interesov. Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer sledimo tem trendom in uvajamo 
številne novosti, oblike dela, prilagoditve in možnosti za izbirnost, ki so hkrati posledica 
načrtnega vključevanja šole v različne projekte na državni, pa tudi na mednarodni ravni. 
 
Ključne besede: Splošna gimnazija, predmetnik, izbirni predmeti, obvezne izbirne vsebine, 
odprti kurikul. 
 

OPPORTUNITIES FOR AN OPEN CURRICULUM IN THE GIMNAZIJA 
PROGRAMME 

Abstract 
In modern society, knowledge and skills are understood as very wide terms. Therefore, 
schools with their broad-mindedness, planning and flexibility have to offer students a 
chance to acquire as much knowledge as possible, and, above all, make it meaningful and 
useful. An open curriculum and offering optionality and extra-curricular activities are those 
possibilities which make a school grow out of the mould limited by laws, syllabi and rule 
books, or, in other words, represent added value to the quality of the educational process. 
The Splošna gimnazija programme is a general secondary education course, which is 
followed by the general school-leaving examination called Splošna matura and represents 
a stepping stone to a university degree. As opposed to vocational and technical courses, 
the Gimnazija programme documents do not explicitly mention an open curriculum. The 
programme, however, enables a certain degree of optionality in both the subjects and 
optional activities which are also a compulsory part of the programme. In this area, each 
school is partially autonomous and, using supplementary activities, can offer its students 
the possibility of fulfilling their own goals and interests. In Gimnazija Franca Miklošiča 
Ljutomer, we follow these trends and introduce numerous innovations, working methods, 
adjustments and possibilities for optionality, which are at the same time the result of our 
intentional participation in national and international projects. 
 
Keywords: Splošna gimnazija, syllabus, optional subjects, compulsory optional activities, 
open curriculum 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018 

12 

1 Uvod 

Veljavni izobraževalni programi so v Sloveniji zakonsko določeni. V svojem prispevku 
obravnavam srednješolski program splošna gimnazija, ki je splošnoizobraževalni program 
in ga v določenih elementih primerjam z izbranimi programi srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. Eden izmed elementov sodobnih izobraževalnih programov je 
izbirnost, ki daje šoli določeno stopnjo avtonomije, na podlagi katere lahko v nekem delu 
svojega programa zadosti interesom in potrebam dijakov, staršev in okolja. V 
izobraževalnih programih srednjega in strokovnega izobraževanja je s programom 
določeno, da približno 20 % izobraževalnega programa obsega t. i. odprti kurikulum, 
vsebino katerega šola določi skupaj z zunanjimi partnerji ter ga potrdi svet zavoda. V 
splošnoizobraževalnih programih, kot je program splošna gimnazija, ni termina odprti 
kurikulum, ampak obstajajo drugačne možnosti, da v delu programa šola ponudi izbirnost. 
To so izbirni predmeti v 2. in 3. letniku, v 4. letniku dijaki izbirajo 4. in 5. maturitetni predmet. 
Prav tako je s programom določeno, da v času štiriletnega izobraževanja dijak opravi 300 
ur v okviru obveznih izbirnih vsebin. V zadnjem delu prispevka predstavljam rešitve, ki jih 
izvajamo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. V preteklosti je bilo običajno, da so dijaki 
v 2. in 3. letniku dobivali dodatne uri pri obveznih in izbirnih maturitetnih predmetih. Na 
podlagi izkušenj vključitve v različne projekte, kot so didaktična prenova oz. posodobitev 
gimnazije, evropski oddelki, poizkus ministra, smo na šoli začeli dijakom ponujati v izbirnem 
delu večje število izbirnih predmetov, ki niso ciljno naravnani samo na maturo, ampak 
predvsem na njihov interes, sposobnost in uporabnost znanja. Ponujene izbirne predmete 
lahko opredelimo po posameznih področjih: jeziki (3. tuji jezik), naravoslovje (raziskovalna 
dejavnost), umetnost (ustvarjanje), družboslovje (mednarodno sodelovanje). Večje 
izbirnosti in prilagoditve pa ne predstavljajo samo izbirni predmeti in obvezne izbirne 
vsebine, ampak številne možnosti pri izbiri metod in oblik dela, organizaciji pouka, 
projektnem pristopu. Vsekakor spadata med najpomembnejše dejavnike uspešnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja vodenje šole in pripravljenost učiteljev na sprejemanje 
novosti in sprememb, ki morajo biti strokovno podprte ter argumentirane. 
 
V prispevku izhajam predvsem iz zakonskih določil in izkušenj, medtem ko so teoretične 
osnove potisnjene v drugi plan. Namen prispevka ni predstavljati teoretičnih izhodišč, 
ampak na primeru Gimnazije Franca Miklošiča, kjer sem zaposlen več kot 20 let, predstaviti 
lastne izkušnje, konkretne primere, kako v zakonskih okvirih prilagoditi izvedbo 
predmetnika in obravnavo vsebin v duhu in glede na potrebe časa.  
 
2 Priložnosti odprtega kurikuluma v gimnazijskem programu  

2.1 Izhodišča 

Pri oblikovanju definicije, kaj je kurikulum, povzemam dr. Robija Krofliča, ki se v svojem 
članku Kurikulum navezuje na angleškega teoretika Kellya. Po njiju je kurikulum vzgojno-
izobraževalni načrt, ki se deli na uradnega in dejanskega. Uradni oz. načrtovani kurikulum 
je tisto, kar je določeno v izobraževalnem programu, dejanski oz. sprejeti pa predstavlja 
realnost učenčevih izkušenj. Kurikulum vsebuje cilje, vsebine, metode oz. procedure in 
evalvacijo. Eden izmed stranskih produktov organizacije kurikuluma in šole je »skrito« 
učenje oz. skriti kurikulum. Ta je posledica preprostega dejstva, da izobraževalni in vzgojni 
učinki nastajajo kot rezultat aktivne interakcije med učiteljem in učenci, med učenci in 
simbolnim okvirjem njihovega bivanja v šoli ter mnogimi zunanjimi elementi, ki vplivajo na 
organizacijo v izobraževalni organizaciji in njeno življenje. (Kroflič 1997, str. 3–12)  
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Izziv sodobne šole je vsekakor prilagoditi cilje, vsebine in metode potrebam sodobne 
družbe kakor interesom posameznih dijakov. Ena izmed priložnosti je odprti kurikulum, ki 
omogoča izstop iz predpisanih kalupov in večjo fleksibilnost. V poklicnem in strokovnem 
izobraževanju je opredeljen v Zakonu. (ZPSI 2006, 13. člen) Je del izobraževalnega 
programa, ki obsega približno 20 % celotnega programa, in ga določi šola v sodelovanju s 
predstavniki podjetij, z obrtniki, zavodi ali drugimi organizacijami socialnih partnerjev v 
lokalnem ali regionalnem okolju. S tem je šolam, ki izvajajo posamezne programe, dana 
možnost, da skupaj s partnerji oblikujejo cilje, kompetence in vsebine modulov odprtega 
kurikuluma skladno s potrebami gospodarstva in okolja, da hitreje sledijo novostim na 
strokovnih področjih, razvijajo specializirana znanja in veščine ter usposobijo kadre s 
konkurenčnim znanjem in veščinami, ki so iskane in prepoznavne na trgu dela. Proces 
oblikovanja odprtega kurikuluma zajema poleg načrtovanja modulov tudi njihovo 
umestitev v izobraževalni program (razporeditev po letnikih izobraževalnega programa, 
trajanje, določitev kreditnih točk, načrt ocenjevanja znanja), izdelavo katalogov znanja ter 
umestitev v izvedbeni kurikulum šole. Odprti kurikulum je sestavni del letnega delovnega 
načrta in ga potrjuje svet šole. Ker je odprti kurikulum del javnega izobraževalnega 
programa, morajo biti tako kot pri ostalih programskih enotah izobraževalnega programa 
javno objavljeni vsi elementi. Izvajanje modulov odprtega kurikuluma šole običajno 
prilagajajo različnim zahtevam (smiselnost strnjene izvedbe modula, prostorske in 
organizacijske možnosti, sodelovanje z zunanjimi sodelavci, sezonska narava dela itd.). 
Izvajanje teh modulov pa daje šolam tudi možnost za razvoj in oblikovanje drugačnih 
pristopov in metod dela učiteljev z dijaki. (Poročilo 2010, str. 8–9)  
 
V splošnoizobraževalnih programih, med katere spada gimnazija, je stanje nekoliko 
drugačno. V samem Zakonu o gimnazijah ni zapisanega termina odprti kurikulum. Le v 33. 
členu je opredeljeno, kaj obsega izobraževalno delo in kakšna je lahko obremenitev dijakov. 
(ZGim 1996, 33. člen) Natančneje je vsebinsko razvidna struktura v predmetniku 
splošnoizobraževalnih programov. Poleg obveznih predmetov so opredeljeni izbirni 
predmeti in obvezne izbirne vsebine. Prav v tem delu ima šola do neke mere svobodo, da 
na podlagi svoje politike, interesa dijakov, potreb okolja dijakom v izbiro ponudi določene 
predmete in izbirne vsebine. Prav tako lahko v okviru veljavnih učnih načrtov šola kakor 
učitelji poudarjajo določene vsebine, izbirajo med različnimi oblikami in metodami dela, 
zasledujejo izbrane cilje (timski pouk, projektno delo, medpredmetnost, kroskurikularnost, 
interdisciplinarnost, uvajanje novih tehnologij, formativno spremljanje, razvijanje bralne 
pismenosti …).  
 
2.2 Gimnazija – splošnoizobraževalni program  

Leta 1996 je stopil v veljavo Zakon o gimnazijah, ki je do danes doživel več sprememb in 
dopolnitev, zadnjo leta 2018. Gre za splošnoizobraževalni štiriletni program, ki se zaključi s 
splošno maturo. Ločimo splošno in strokovno gimnazijo. Ena izmed razlik med obema 
tipoma gimnazij je, da strokovne gimnazije poleg splošnih predmetov izvajajo tudi 
strokovne izbirne maturitetne predmete.  
 
Izobraževalni programi splošne gimnazije so sledeči: gimnazija (vključuje prilagojeno 
obliko: športni oddelek), gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem 
območju v slovenski Istri (vključuje prilagojeno obliko: športni oddelek), gimnazija z 
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italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri, dvojezična 
slovensko-madžarska gimnazija in klasična gimnazija. Izobraževalni programi strokovne 
gimnazije pa so sledeči: ekonomska gimnazija (vključuje prilagojeno obliko: športni 
oddelek), ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem 
območju v slovenski Istri, tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno 
mešanem območju v slovenski Istri, umetniška gimnazija (smer: glasbena, plesna, likovna, 
gledališče in film), umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno 
mešanem območju v slovenski Istri (smer: glasbena in likovna). (Splošno izobraževanje, 
internetni vir 2018)  
 
V nadaljevanju se bom osredotočil na obravnavo programa splošna gimnazija (gimnazija), 
ki ga izvajamo na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru.  
 
2.3 Predmetnik v programu gimnazija  

V 33. členu Zakona o gimnazijah je opredeljen obseg izobraževalnega dela:  
- pouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter vaje, 
- obvezne izbirne vsebine (OIV), - strokovne ekskurzije,  
- praktični pouk in druge oblike praktičnega dela,  
- priprava seminarskih nalog in  
- druge oblike samostojnega ali skupinskega dela.  

 
Pouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov, vaj in OIV po predmetniku 
lahko obsega brez športne vzgoje tedensko največ 30 ur. Obseg vseh oblik izobraževalnega 
dela ne sme presegati 36 ur tedensko. (ZGim, 33. člen)  
 
V programu gimnazija so s predmetnikom določeni:  

- obvezni predmeti,  
- izbirni predmeti,  
- OIV.  

 
V ostalih tipih gimnazij so še dodani:  

- izbirni strokovni predmeti (strokovna gimnazija),  
- druge oblike samostojnega in skupinskega dela (umetniška gimnazija). (Splošno 

izobraževanje, internetni vir 2018)  
 
V tabeli št. 1 so prikazani seznam obveznih predmetov, predvideno število ur po letnikih, 
skupno število ur in maturitetni standard za maturitetne predmete. V okviru posodabljanja 
gimnazijskih programov se s šolski letom 2018/19 uvaja t. i. fleksibilnost organizacije dela. 
Za izobraževalne programe splošne in strokovne gimnazije je v posebnem delu programa 
– v predmetniku, določen letni obseg ur za vse predmete (brisane so tedenske ure 
predmeta). Šole z izvajanjem fleksibilne organizacije dela zagotovijo ustrezno kontinuiteto 
dela pri predmetih skozi vso šolsko leto, pri čemer se mora upoštevati tedensko 
obremenitev dijakov.  
 
Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina in 
športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu, navedenem v predmetniku.  
Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa:  
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- Vsa štiri leta sta kot prvi in drugi tuji jezik obvezna dva moderna tuja jezika.  
- Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina.  
- Drugi tuji jezik je lahko: nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina 

(oziroma angleščina za dijake, katerih prvi tuji jezik je nemščina).  
- Tretji tuji jezik je moderni ali klasični. Moderni tuji jeziki so vsi, ki se izvajajo v 

programu gimnazije kot drugi tuji jezik (italijanščina, španščina, francoščina, 
nemščina, ruščina ter kitajščina), klasični jezik pa je latinščina.  

 
Prvi in drugi tuji jezik sta maturitetna predmeta, tretji tuji jezik pa le izjemoma, če se mu v 
4. letniku iz fonda ur za izbirne predmete dodeli dovolj ur, da se doseže maturitetni 
standard. 
 
Šola zagotovi dijakom v okviru priprav na maturo dodatnih 35 ur za utrjevanje in ponavljanje 
snovi pri izbirnih maturitetnih predmetih s področja naravoslovja (biologija, fizika, kemija). 
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Tabela št. 1: Predmetnik v programu gimnazija (Izobraževalni program Gimnazija, internetni 
vir 2018) 
PREDMETI 1. letnik 

št. ur  
na leto 

2. letnik 
št. ur  
na leto 

3. letnik 
št. ur  
na leto 

4. letnik 
št. ur  
na leto 

SKUPNO  
št. ur  
v programu 

Maturitetni  
standard 

I – Obvezni predmeti 

Slovenščina 140 140 140 140 560 560 

Matematika 140 140 140 140 560 560 

Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420 420 

Drugi tuji jezik 105 105 105 105 420 420 

Zgodovina 70 70 70 70 280 280 

Športna vzgoja 105 105 105 105 420   

Glasba 52       52 + 18*   

Likovna umetnost 52       52 + 18*   

Geografija 70 70 70   210 315 

Biologija 70 70 70   210 315 

Kemija 70 70 70   210 315 

Fizika 70 70 70   210 315 

Psihologija**     70   70 280 

Sociologija **   70     70 280 

Filozofija**       70 70 280 

Informatika 70       70 280 

II – Izbirni predmeti   35–105 35–175 280–420 490–630   

III – Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300   

Skupaj (I + II + III) 1209 1210 1210 1045–1115 4675–4815   

Število tednov pouka 35 35 35 35 140   

Število tednov obveznih izbirnih vsebin 3 3 3 1 10   

Skupno število tednov izobraževanja 38 38 38 36 150   

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.  
** Psihologija in sociologija se lahko izvajata v 2. ali 3. letniku. Filozofija se lahko izvaja v 3. ali 4. letniku. 

 
Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim 
interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na 
maturo. Izbirni predmeti so tako lahko: tretji tuji jezik, zgodovina umetnosti, študij okolja, 
astronomija, ekonomija, evropske študije, informatika, knjižnično-informacijska znanja, 
kreativno podjetništvo, likovno snovanje, okoljska vzgoja, projektno delo z osnovami 
raziskovalnega dela, slovenska književnost in prevodi, tuji jeziki: kultura in civilizacija, 
umetnostna zgodovina, vzgoja za solidarnost, zgodovina športa, glasbeni jezik in 
pedagogika. Pogoj za izvajanje predmeta je potrjen učni načrt, določen za ta program. Šola 
odloči, katere predmete bo ponudila, določen je samo predviden obseg ur. 
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S 1. septembrom 2018 se začne uvajati novost v gimnazijskem programu, in sicer 
Interdisciplinarni sklop (ITS). V okviru izbirnih predmetov ga šola lahko ponudi v 2. in 3. 
letniku.  

- Šola ponudi dijakom več ITS.  
- ITS šola izvede v dveh zaporednih letih v obsegu po 105 ur, skupaj 210 ur v 2. in 3. 

letniku.  
- ITS vključuje najmanj 3 predmete iz obveznega in/ali izbirnega dela programa. Pri 

tem mora šola zagotoviti uravnoteženo zastopanost vseh predmetov oz. področij.  
- Šola oblikuje ITS na osnovi učnih načrtov izbirnih predmetov in na 

poglabljanju/razširjanju znanj in veščin obveznih predmetov, zapisanih v 
posebnih/izbirnih ciljih in vsebinah v učnih načrtih ter iz kroskurikularnih tem.  

- ITS se ocenjuje in ocena je zapisana v spričevalu dijaka. Pričakovani 
rezultati/standardi znanja, ki se preverjajo in ocenjujejo v okviru ITS, izhajajo iz učnih 
načrtov predmetov, ki sodelujejo. Ocenjevanje poteka na osnovi izdelanih kriterijev 
uspešnosti. Kriterije uspešnosti izdelajo skupine sodelujočih učiteljev.  

- V prilogi spričevala se navedejo predmeti/področja in obseg ur, ki so bili vključeni v 
ITS. 

 
Poleg obveznih in izbirnih predmetov so s programom določene tudi OIV. OIV so 
dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v 
strnjeni obliki. OIV ne smejo biti niti predmet niti nadomestilo za pouk. Skupaj obsegajo 300 
ur, od 1. do 3. letnika po 90 in v 4. letniku 30 ur. Delijo se na vsebine za vse tipe gimnazij, 
vsebine za tip splošne gimnazije in vsebine po dijakovi prosti izbiri. Določeno je tudi 
minimalno število ur, ki jih je šola dolžna ponuditi dijakom za posamezno vsebino. Če dijaki 
ne izberejo vsebin iz obvezne ponudbe šole, morajo do predpisanega števila ur izbrati 
druge vsebine iz kataloga šole ali kataloga Zavoda RS za šolstvo. (Izobraževalni program 
Gimnazija, internetni vir 2018) 
 
3 Izvedba izobraževalnega programa splošna gimnazija na Gimnaziji Franca Miklošiča v 
Ljutomeru  

Gimnazija Franca Miklošiča je bila ustanovljena leta 1963. Iz lokalne srednje šole je prerasla 
v eno izmed večjih srednjih šol na regionalni ravni. V času svojega obstoja je izvajala 
programe gimnazija, v času usmerjenega izobraževanja sta bila to družboslovno-kulturna 
(najprej družboslovno-jezikovna) in naravoslovno-matematična smer, po ukinitvi tega 
sistema pa program splošna gimnazija. Od leta 1998 na šoli izvajamo program predšolska 
vzgoja, od šolskega leta 2017/18 pa tudi program umetniške gimnazije, smer gledališče in 
film. Poleg navedenih treh izobraževalnih programov, ki jih izvajamo danes, na šoli 
potekata tudi maturitetni tečaj in izobraževanje odraslih. 
 
Ob koncu šolskega leta 2017/18 je bilo na šoli vpisanih 562 dijakov. Približno 90 % dijakov je 
vozačev, kar pomeni, da se dnevno vozijo v šolo (vlak, avtobus, starši). Zaradi tega je 
potrebna zelo dobra organizacija pouka. Pouk se začne ob 7.05 in se zaključi ob 13.45. Vmes 
so 5-minutni odmori in en 10-minutni, dijaki pa imajo v sklopu urnika eno šolsko uro, 
namenjeno malici. V razpoložljivi čas sta umeščena celoten pouk in večina interesnih 
dejavnosti. Izven tega časovnega okvirja potekajo nekatere ekskurzije in izbirne vsebine. 
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Vsi trije izobraževalni programi so štiriletni. Programa splošne in umetniške gimnazije se 
zaključita z opravljanjem splošne mature, medtem ko se program predšolska vzgoja 
zaključi s poklicno maturo in pridobitvijo poklicne izobrazbe, vzgojitelj predšolskih otrok. 
Program umetniške gimnazije spada v skupino strokovnih gimnazij, smer gledališče in film 
pa je ena izmed štirih smeri umetniške gimnazije. Ta smer se je začela izvajati s šolskim leto 
2017/18 in je nastala s prenovo dramsko-gledališke smeri. Ljutomerska gimnazija je ena 
izmed treh v Sloveniji, ki izvajajo ta program. 
 
Glavne razlike v primerjavi s programom splošna gimnazija so:  

- poudarek na umetniških vsebinah s področja gledališča in filma,  
- manjši obseg ur naravoslovja in geografije,  
- drugačen nabor izbirnih predmetov,  
- druge oblike samostojnega ali skupinskega dela, ki potekajo v obliki delavnic, in so 

v določenem delu izbirne,  
- v 3. in 4. letniku se dijaki na podlagi lastnega interesa usmerijo na področje gledališča 

ali filma, na podlagi tega izberejo tudi določeno skupino delavnic in izbirni predmet, 
- dodaten maturitetni predmet Zgodovina in teorija gledališča in filma, 

- obseg obveznih maturitetnih predmetov, 2. tujega jezika in športne vzgoje je enak 
kot v programu splošna gimnazija, s čimer so doseženi maturitetni standardi za 
splošno maturo. 

 
Večjo razliko s programom splošne gimnazije vsekakor predstavlja program predšolska 
vzgoja, ki je srednješolski strokovnoizobraževalni program. Poleg obveznih predmetov 
predmetnik obsega tudi obvezne strokovne module, izbirne module in odprti kurikulum. 
Del izobraževanja poteka v obliki praktičnega usposabljanja z delom, v tem primeru v vrtcu. 
Odprti kurikulum obsega v štirih letih 320 ur. Na naši šoli v okviru odprtega kurikuluma 
dijakom ponujamo: poskuse za otroke, ustvarjamo za otroke, otroci v vrtcu, instrument in 
sodobni izzivi. V vseh primerih gre za pridobivanje znanj, predvsem pa veščin, ki jih bodo 
lahko bodoči vzgojitelji uporabljali pri delu v vrtcu. Primer: pri predmetu ustvarjamo za 
otroke se prepletajo ples, glasba, likovna umetnost in slovenščina s ciljem priprave 
predstave za otroke.  
 
Na šoli se zavedamo sodobnih izzivov in trendov na področju vzgoje in izobraževanja. 
Zaradi tega v program dela vključujemo različne oblike, vsebine in metode dela, seveda v 
okviru zakonskih možnosti oz. izobraževalnega programa. V programu splošna gimnazija 
ponujamo številne možnosti in rešitve pouka ter izbirnih dejavnosti, ki dijakom omogočajo 
raznovrsten razvoj in dokazovanje v šolskih in obšolskih dejavnostih. Kot prioritetne 
srednjeročne in tudi dolgoročne cilje smo si med drugimi zastavili dvig bralne pismenosti 
(kroskurikularni cilj), uvajanje vsebin s področja podjetnosti, formativno spremljanje, 
izbirnost predmetov, uvajanje kulturnih vsebin v izobraževalni proces, uvajanje socialnih 
kompetenc. 
 
V okviru dopustnosti predmetnika za program splošne gimnazije dijakom v drugem in 
tretjem letniku ponujamo določene izbirne predmete. Dijaki lahko izbirajo med enoletnimi 
ali dvoletnimi predmeti. Dvoletni predmeti so tretji tuji jezik (španščina, francoščina, 
nemščina, ruščina, madžarščina; dijaki pouk madžarščine obiskujejo na Dvojezični srednji 
šoli v Lendavi) in priprave za izpit iz nemške jezikovne diplome (DSD1 in DSD2). Ostali izbirni 
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predmeti so enoletni in vključujejo področje naravoslovja, družboslovja in umetnosti. 
Novost, ki jo uvajamo v šolskem letu 2018/19, so interdisciplinarni tematski sklopi (ITS). ITS 
– družboslovje daje poudarek debati, pri ITS – umetnost je poudarek na likovnem, 
gledališkem in filmskem ustvarjanju, medtem ko je glavni cilj ITS – naravoslovje 
raziskovalno delo. Posamezen sklop se nadaljuje potem tudi v tretjem letniku. Prav tako 
dijaki v četrtem letniku izberejo dva izbirna maturitetna predmeta. V šolskem letu 2018/19 
se poleg obveznih maturitetnih predmetov (slovenščina, matematika, tuji jezik) izvajajo 
naslednji izbirni maturitetni predmeti: drugi tuji jezik, kemija, biologija, fizika, zgodovina, 
geografija, informatika, psihologija, sociologija, filozofija. Izmed zadnjih treh navedenih 
lahko dijak izbere le enega. 
 
Tabela št. 2: Izbirni predmeti v 2. in 3. letniku programa splošna gimnazija 

Predmet     
Št. ur v 2. 
l. 

Št. ur v 3. 
l. 

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS) – družboslovje  105  

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS) – umetnost 105  

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS) – naravoslovje 105  

Informatika  70 

Poudarjena fizika  35 

Poudarjena kemija  35 

Poudarjena biologija  35 

Nemška jezikovna diploma (DSD)  35 35 

Nemška jezikovna diploma (DSD)  35 35 

TJ III Španščina 70 70 

TJ III Francoščina 70 70 

TJ III Nemščina 70 70 

TJ III Ruščina 70 70 

TJ III Madžarščina+ 70 70 

*Se izvaja na DSŠ Lendava.  
 
Poleg ponudbe izbirnih predmetov izvajamo tudi prilagoditvene oblike dela z dijaki. Ena 
izmed takšnih je nivojskost pri matematiki ter pri 1. in 2. tujem jeziku. Nivojskost je posledica 
vključitve v projekt Poizkus ministra, ki se je sicer zaključil že leta 2013/14. Drug primer so 
projektni dnevi, kjer se medpredmetno povezujejo različna predmetna področja s ciljem 
obravnave vsebin, ki se med sabo tematsko povezujejo. 
 
V skladu z zastavljenimi cilji, ki izhajajo iz letnega delovnega načrta šole (LDN), del vsebin in 
veščin dijaki obravnavajo v sklopu OIV. V letnem planu OIV šole so zastavljene prioritete 
(npr. kulturno-umetniško ustvarjanje), ki so ponujene dijakom. OIV se izvajajo skozi celotno 
šolsko leto. Organizacijsko gledano vsakih štirinajst dni poteka ura OIV, ki je namenjena 
predvsem krožkom, interesnim dejavnostim, pripravam na tekmovanje, snemanju radijske 
in televizijske oddaje. Del vsebin, ki so z učnim načrtom obvezne za vse dijake, izvajamo v 
okviru tedna OIV in Kulturnega maratona. Primer vsebinske ponudbe tedna OIV v šol. letu 
2017/18:  

- 1. letnik: zdravje (zdrava in odgovorna spolnost, Rdeči križ),  
- 2. letnik: varnost (prometna varnost, osebna varnost, prva pomoč, razvijanje 

samopodobe),  
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- 3. letnik: vseživljenjskost (državljanska kultura, obisk tujih učiteljev na GFML, vzgoja 
za mir, družino in nenasilje, medgeneracijsko sodelovanje, davčno opismenjevanje, 
zdrav način prehranjevanja, uporaba defibrilatorja). 

 
Nekatere vsebine se izvajajo izven časa pouka. To so na primer: tekmovanja iz znanja, 
izbirne ekskurzije, mednarodne izmenjave, gledališka šola, debata, sodelovanje na 
prireditvah v organizaciji šole, Orffovi instrumenti, likovna kolonija. Izvajalci vsebin so po 
večini zaposleni, del vsebin pa izvajajo tudi zunanji izvajalci. V tednu OIV v šolskem letu 
2017/18 so pri izvedbi sodelovali: Zdravstveni dom Ljutomer, Rdeči križ OE Ljutomer, Javna 
agencija Republike Slovenije za varnost v prometu, Avtošola Alma, Policijska postaja 
Ljutomer, Film Factory, Finančna uprava Republike Slovenije, Večgeneracijski center 
Pomurja, enota Ljutomer, gostujoči učitelji – udeleženci mednarodnega debatnega 
vikenda, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Ljutomer, bivša dijaka Aljoša Kuzmanovski 
in Carmen Levovnik. 
 
4 Zaključek 

Znanje in veščine v sodobni družbi so zelo širok pojem. Zaradi tega mora šola s svojo širino, 
načrtovanjem in fleksibilnostjo ponuditi dijakom možnost, da ti pridobijo čim več znanja, 
predvsem pa znajo osmisliti njegovo uporabnost. Vzgojno-izobraževalni načrt oz. 
kurikulum je posledica več dejavnikov. Zakonski okvirji, učni načrti, zastavljeni cilji šole so 
elementi, ki ga sooblikujejo. Šole z enakim izobraževalnim programom imajo enaka 
izhodišča. V programu splošna gimnazija se v jedrnem delu med sabo ne razlikujejo. To so 
obvezni predmeti, matura, obseg izbirnih predmetov in OIV. Razlike lahko nastanejo v 
tistem delu, kjer ima šola na voljo določeno mero avtonomije. Navajam samo nekaj 
primerov, ki jih na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer vidimo kot pozitivne in predstavljajo 
razliko v primerjavo z drugimi šolami z enakim programom ter povrh dodano vrednost za 
dijake:  

- širok nabor izbirnih predmetov v 2. in 3. letniku,  
- možnost izbire velikega števila maturitetnih predmetov,  
- bogata ponudba vsebin v okviru OIV, na podlagi katere dijaki celoten predpisan 

obseg ur opravijo v okviru šole, 
- vključitev dijakov v številne projekte, 
- prilagojena organizacija dela (projektni dnevi, projektni tedni, projektno delo, 

nivojskost), različne oblike in metode dela (medpredmetnost, kroskurikularnost, 
formativno spremljanje, timski pouk …). 

 
Navedeno je posledica preteklih izkušenj, vključevanja šole v različne projekte, vodenja, 
angažiranosti vodstva in učiteljev, sledenja razvoju in novostim na področju vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Na Gimnaziji Franca Miklošiča menimo, da smo zaenkrat uspešni pri svojem poslanstvu. To 
pritrjujejo tudi uspehi naših dijakov na tekmovanjih, maturi, pri študiju, pozitivna šolska 
klima in občutek pripadnosti šoli. 
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DODATNE DEJAVNOSTI DIJAKOV KOT NEIZOGIBNI DEL MARKETINGA 
SODOBNE ŠOLE 

 
Povzetek 
V članku predstavljamo marketinški pogled na izvajanje dodatnih dejavnosti v srednjih 
šolah. V zadnjih dvajsetih letih se je število dijakov zmanjšalo skoraj za tretjino, medtem ko 
je število šol ostalo približno enako. Zato so se šole prisiljene obnašati v smeri tržnega 
pristopa, v okviru katerega šole ugotavljajo in zadovoljujejo potrebe, želje in pričakovanja 
uporabnikov. V nadaljevanju so predstavljene dodatne dejavnosti kot pomemben del 
marketinškega pristopa šole. V zadnjem delu se dotaknemo pomembne vloge učitelja pri 
načrtovanju in izvedbi dodatnih dejavnosti ter predstavimo rešitve, ki jih ima ravnatelj pri 
motiviranju in spodbujanju učiteljev za tovrstno delo. 
 
Ključne besede: marketing srednjih šol, dodatne dejavnosti, interni marketing, motiviranje 
učiteljev 
 
 

ADDITIONAL STUDENT ACTIVITIES AS AN INEVITABLE PART OF THE 
MARKETING OF A MODERN SCHOOL 

 
Abstract 
The article presents a marketing view of the implementation of additional activities in 
secondary schools. In the last twenty years, the number of students has decreased by 
almost a third, while the number of schools has remained approximately the same. 
Therefore, schools are forced to behave towards a market-based approach in which 
schools identify and meet the needs, wishes and expectations of users. In further text the 
additional activities are presented as an important part of the marketing approach of the 
school. The following is an example of a more extensive additional activity, involving a large 
number of students and teachers. In the latter part, we touch on the important role of the 
teacher in the planning and implementation of additional activities and present the 
solutions the director has in motivating and encouraging teachers for this kind of work. 
 
Keywords: marketing of schools, additional activities, internal marketing, motivation of 
teachers 
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1 Uvod  

Slovenski srednješolski prostor v zadnjih dvajsetih letih zaznamuje vedno manjše število 
vpisanih dijakov, saj se je število dijakov in vajencev v 20-letnem obdobju (od šolskega leta 
1998/1999 do šolskega leta 2017/2018) zmanjšalo za 32.861 ali za 30,8 odstotka (slika 1), kar 
približno ustreza malo manj kot 55 srednje velikim šolam s po 600 dijaki (Černoša in ostali, 
2018). V povprečju se je torej v vsakem letu število dijakov zmanjšalo za 1.643, pri čemer je 
v šolskih letih od 2006/2007 in 2008/2009 to zmanjšanje bilo opaznejše, in sicer za več kot 
4.000 dijakov na leto.  
 

 
Slika 1. Število dijakov in vajencev v programih srednješolskega izobraževanja  

od 1998/1999 do 2017/2018 (Černoša in ostali, 2018). 

 
Ker se v istem obdobju število srednjih šol ni pomembno spremenilo, se seveda takšno 
zmanjšanje močno odraža na mreži srednjih šol in tudi na programski mreži, kajti zaznati je 
zmanjšanje števila dijakov v oddelkih in šolah v skoraj vseh srednjih šolah. Če pogledamo še 
malce podrobneje za obdobje zadnjih pet let število vpisanih dijakov v začetne letnike po 
programih skupaj s številom šol, ki jih izvajajo, lahko vidimo, kaki so trendi po posameznih 
programih (tabela 1).  
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Tabela 1. Število vpisanih dijakov v začetne letnike po programih skupaj s številom šol, ki jih 
izvajajo (NPI – nižje poklicno izobraževanje, SPI – srednje poklicno izobraževanje, SSI – 
srednje strokovno izobraževanje, GIMN – gimnazije, PTI – poklicno tehniško 
izobraževanje).  

 NPI SPI SSI GIM PTI 

Šolsko leto 
Št. 
dijakov 

Št. 
šol 

Št. 
dijakov 

Št. 
šol 

Št. 
dijakov 

Št. 
šol 

Št. 
dijakov 

Št. 
šol 

Št. 
dijakov 

Št. 
šol 

2012/2013 422 37 4.345 84 8.059 107 7.783 79 2.286 68 

2016/2017 596 40 4.707 86 8.158 105 6.721 79 2.018 68 

  
Iz tabele 1 vidimo, da je v teh petih letih do daleč največjih sprememb prišlo pri gimnazijskih 
programih, kjer se je število dijakov, ki se vpisujejo v začetni letnik zmanjšalo za več kot 
1.000. To pomeni, da se je povprečno število dijakov iz 98,5 zmanjšalo na 85 oziroma za 13,5 
dijaka. V skladu s Pravilnikom o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in 
vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 107/12 s 
spremembami) ministrstvo zagotavlja šolam sredstva na podlagi metodologije, ki upošteva 
število dijakov in letno ceno na dijaka, katera je izračunana v skladu s tem pravilnikom. 
Povprečna vrednost programa na dijaka je približno 3.000 €, iz česar sledi, da če se na neko 
šolo vpiše 10 dijakov manj, je to 30.000 € v enem letu manj, kar je približno celotni strošek 
za plačo učitelja v 39. plačnem razredu.  
 
Zaradi tega so šole prisiljene spremeniti svoje delovanje v smeri bolj tržnega oziroma 
marketinškega pristopa, katerega bomo podrobneje opisali v nadaljevanju.  
 
2 Marketing v srednjih šolah 

Obstaja precej različnih definicij marketinga, vendar je vsem definicijam skupno, da 
uporabljajo pojma marketing in trženje za dejavnost, s katero določene organizacije 
nastopajo na trgu. Kotler in Armstrong (1991) pravita, da je marketing filozofija in praksa 
menjalnih odnosov med uporabniki in ponudniki storitev ter poudarjata, da marketinga ne 
smemo razumeti v starem pomenu »prodati«, temveč v novem pomenu »zadovoljevanje 
uporabnikovih potreb«. V nadaljevanju bomo osvetlili predvsem marketing na področju 
izobraževanja. V tem kontekstu marketing šole razumemo kot ugotavljanje in 
zadovoljevanje potreb, želja in pričakovanj uporabnikov, to je dijakov, staršev, zaposlenih, 
širše družbe in drugih. Pri tem je seveda potrebno razumeti, kaj je to izdelek in kaj so to 
storitve šole. Kot izdelek šole razumemo izobraževalni program, kot celoto storitev pa 
vzgojno-izobraževalni proces ter vse dejavnosti šole, ki jih šola izvaja, da bi zadovoljila 
potrebe uporabnikov (Logaj v Trnavčevič in ostali 2007, stran 83).  
 
Tak pogled je v nasprotju s tradicionalnim marketingom, v okviru katerega se šole v 
glavnem usmerijo v proizvodnjo ali/in v izdelek. V prvem primeru šole izvajajo številne 
dejavnosti, tečaje, krožke, pri čemer sta bolj kot sami učinki procesa pomembnejša njihovo 
število in izvedba. Če se ob tem ne ugotavlja zadovoljstva uporabnikov in njihovih potreb, 
lahko nastajajo dragi programi in dejavnosti, v katere se vključuje premalo posameznikov 
in ki so namenjeni le redkim dijakom.  
 
V drugem primeru lahko šola vlaga preveč napora v čim bolj kakovosten izdelek oziroma 
storitev, pri čemer se pa potrebe in želje dijakov potisnejo na stranski tir. V šolah se taka 
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usmerjenost kaže v pretirani skrbi za dosežke zunanjega preverjanja in v zanemarjanju 
samega procesa izvajanja izobraževalnega programa. S tem se krči ustvarjalnost in 
kritičnost dijakov, hkrati se pa povečuje pritisk tako na dijake kot na učitelje.  
 
Pri bolj sodobnem marketinškem pristopu se šole ne ozirajo le na kratkoročne, trenutne 
želje svojih uporabnikov ali na dosežke zunanjih preverjanj, marveč morajo nenehno tehtati 
med željami uporabnikov na eni ter uresničitvijo določenih ciljev in obveznosti do družbe 
na drugi strani. Pri tem je ključno, da šole kot storitev razumejo način poučevanja, skrb za 
varnost in počutje učencev, odnos do učencev in staršev, medsebojno komunikacijo, sistem 
pravil, vrednot in tako celotna interakcija med udeleženci izobraževanja postane storitev. 
Ker se vse storitve proizvedejo in uporabijo istočasno, so neločljive od tistega, ki jih ponuja. 
Tako ni pomembno le, kaj se v šoli učimo, ampak tudi kako se učimo, kako pridobivamo 
znanje in v kakšnem vzdušju potekajo procesi na šoli (Trnavčevič, Zupanc Grom, 2000).  
 
Marketing mora biti skrbno voden in načrtovan proces, za katerega je značilno, da šola 
identificira potrebe in želje ter pričakovanja uporabnikov ter se na tej osnovi loti 
načrtovanja. Pri tem je pomembno, da se naredi analiza makro okolja, ki zajema analizo 
demografskih, gospodarskih, družbenih, pravnih in tudi političnih sprememb. Po mnenju 
Kotlerja (1988) pa je nujna tudi analiza mikro okolja, to je trga, uporabnikov, konkurence, 
in javnosti. S takim marketinškim delovanjem lahko šola načrtuje in izvaja dejavnosti, ki ji 
prinašajo konkurenčno prednost na trgu izobraževalnih storitev in ki so razlikovalni 
element do konkurenčnih šol.  
 
3 Dodatne vsebine kot del marketinga šole 

Uvedba marketinga v šole ima po mnenju Logaja (Trnavčevič in ostali 2007, stran 84) tudi 
svoje omejitve, saj se postavlja vprašanje, ali je sploh možno in na kak način marketing 
uvesti v šole, saj je le-ta v šoli omejen s strukturo in vsebino šolskega dela, katerega 
določajo cilji vzgoje in izobraževanja, nabor vsebin, izbirni del predmetnika, ki ga šole 
običajno oblikujejo glede na obstoječe in razpoložljive kadrovske možnosti, sistem 
ocenjevanja in preverjanja znanja, ki je relativno togo predpisan s pravilniki ter metode in 
oblike izobraževanja, ki so zapisane v javno veljavnih učnih načrtih in zakoreninjene med 
učitelji. Zato vse šole z namenom pridobivanja dijakov poleg rezultatov zunanjih preverjanj 
znanja ter zadovoljstva vseh uporabnikov posebno skrb namenjajo širši ponudbi dodatnih, 
izbirnih, prostočasnih dejavnosti. Pregled spletnih strani ali kronik posameznih srednjih šol 
pokaže ogromen nabor različnih dejavnosti, od tekmovanj, krožkov, športnih in kulturnih 
dejavnosti, projektnega in raziskovalnega dela ter mnogih drugih dodatnih dejavnosti, v 
okviru katerih šola pomaga dijakom pri razvoju nekaterih kompetenc, katerih pri samem 
pouku ni mogoče razvijati v želeni meri, hkrati pa jim pomaga odkriti, razviti in negovati 
talente, za katere mogoče niti ne vedo, da jih imajo.  
 
Na Šolskem centru Novo mesto na vseh štirih organizacijskih enotah – srednjih šolah prav 
tako poteka ogromno različnih aktivnosti v okviru dodatnih vsebin in na tem mestu je 
nemogoče vse našteti ter podrobneje predstaviti, zato bom opisal primer ene od 
obširnejših projektno-raziskovalnih nalog, pri kateri sem tudi sam sodeloval. V preteklih 
letih smo se namreč učitelji naravoslovja skupaj z zainteresiranimi dijaki večkrat lotili takih 
nalog, h katerim so se kot mentorji vključili tudi učitelje drugih strok. Temeljni cilj takih 
projektno-raziskovalnih nalog je širitev in poglabljanje temeljnega znanja, spodbujanje in 
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razvijanje ustvarjalnosti ter samostojnosti in odgovornosti kakor tudi razvijanje timskega 
dela. Dijaki skupaj z mentorjem izberejo ustrezno temo in jo pripravijo kot projekt v obliki 
seminarskih nalog, multimedijskih predstavitev, izdelkov ali filmskih predstavitev. Na koncu 
se na šoli pripravi tudi razstava, kamor se povabijo lokalni mediji, ki pripravijo radijske, tv in 
spletne prispevke o projektni nalogi. Naslovnice nekaterih od teh nalog so predstavljene 
na sliki 2.  
  

 
Slika 2. Naslovnice nekaterih projektno-raziskovalnih nalog, katere smo z dijaki  

pripravili v okviru dodatnih dejavnosti na Šolskem centru Novo mesto. 

 
4 Učitelj – ključ do kvalitetne in uspešne izvedbe dodatnih vsebin  

Za konec bi še rad osvetlil vlogi učitelja in ravnatelja pri izvajanju dodatnih vsebin. Nobene 
od razširjenih oziroma dodatnih vsebin v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za 
izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva 
(Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami) namreč niso pogoj za sistemizacijo delovnega 
mesta učitelja, kar posledično pomeni, da je izvedba teh vsebin vezana na interes 
posameznega učitelja, da take dejavnosti izvaja. Tako razmerje pa nalaga vodstvu šole, da 
marketinških dejavnosti ne usmeri le na zunanje uporabnike (t.i. eksterni marketing), 
ampak tudi v notranje uporabnike, torej zaposlene (t.i. interni marketing). Raziskave 
namreč kažejo, da je nujen pogoj za uspešen eksterni marketing uspešen management 
internega marketinga, pri čemer imata najpomembnejšo vlogo skrb za osebni razvoj 
zaposlenih in večanje motiviranosti za timsko delo. Pomembna naloga ravnatelja je, da 
mora navdušiti zaposlene, spodbuditi njihovo zanimanje ter prikazati koristi uspešnega in 
kvalitetnega izvajanja dodatnih vsebin. Rezultat pozitivnih učinkov internega marketinga 
je, da učitelji vlagajo največje možne napore za boljše zadovoljevanje potreb in želja 
zunanjih uporabnikov. Zato nekateri raziskovalci trdijo, da mora biti interni marketing in 
skrb za negovanje notranjih odnosov pred eksternim marketingom. Zaradi velikega 
pomena zaposlenih v šolah je zelo pomembna izbira in kadrovanje učiteljev, pa tudi 
motiviranje, spremljanje, vrednotenje in nagrajevanje njihovega dela.  
 
Ob tem je seveda ključno razjasniti, kake možnosti ima ravnatelj pri spodbujanju učiteljev k 
izvedbi dodatnih dejavnosti.  
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Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 s spremembami) v 21. in 
22.a členu sicer govori o možnosti izplačila redne delovne uspešnosti javnemu uslužbencu, 
ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel 
nadpovprečne delovne rezultate, vendar pa je Zakon o interventnih ukrepih zaradi 
gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09) leta 2009 to možnost odpravil, kar se tudi v 
naslednjih letih ni spremenilo. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za 
leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) ta ukrep podaljšuje 
do 31. decembra 2018. Žal je s tem ukrepom ravnateljem odvzet eden glavnih vzvodov za 
nagrajevanje učiteljev, ki pri izvajanju dodatnih dejavnosti štrlijo ven iz povprečja. S tem 
ostane v okviru plačnega sistema edini motivacijski faktor, ki učitelja spodbuja h kvalitetni 
izvedbi dodatnih dejavnosti možnost napredovanja, bodisi v plačne razrede bodisi v nazive. 
Medtem ko so pogoji za prvo enaki za vse javne uslužbence in določeni z Zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju, so kriteriji za drugo v skladu s Pravilnikom o napredovanju 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02 s spremembami) dosti 
bolj natančno opredeljeni in motivirajo učitelja ne le za izvedbo dodatnih dejavnosti, ampak 
tudi za njihovo predstavitev bodisi v obliki strokovnih člankov bodisi v obliki predstavitev 
na strokovnih konferencah. In seveda je tudi v tem primeru izjemno pomembno, da zna 
ravnatelj učitelje ustrezno motivirat, jim nudit vso podporo ter jim po najboljših močeh 
pomagat, da dobijo višje plačilo za svoje delo ter osebnostno in strokovno rastejo.  
 
S spremembami Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 s spremembami – KPVIZ) v zvezi z ureditvijo delovnega 
časa učiteljev so ravnatelji dobili dodatno orodje za vrednotenje različnih del, ki jih učitelji v 
okviru razširjenih vsebin v šoli opravijo in se šteje pod druga dela in naloge, potrebne za 
uresničitev izobraževalnega programa, ki se do zapolnitve polne delovne obveznosti 
učitelja določijo v individualnem letnem delovnem načrtu. Na tem mestu ne bi šli v detajle, 
se pa zdi smiselno opozoriti na to, da ravnatelji ne zapadejo v past preveč striktnega in 
pikolovskega štetja ur in minut, katere učitelj porabi za izvedbo določenih dodatnih 
dejavnosti, ki po KPVIZ sodijo v t.i. III. steber delovnih obveznosti učitelja, pri tem pa 
pozabijo, da je bolj kot porabljene ure pomembna učinkovitost in kvalitetno opravljeno 
delo. Po mojem mnenju je to ključno in bi moralo biti vodilo vsakemu ravnatelju, kajti vsaka 
dodatna birokratizacija dela učitelja, ki bodo pisali, kaj delajo (razen seveda dokumentacije, 
ki je v skladu z zakonodajo obvezna), kdaj delajo in koliko časa delajo pomeni odmik od 
tistega, kar je v šoli najpomembnejše, to je dela z dijaki. Temu pritrjuje tudi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, ki v okrožnici z dne 2. 7. 2018, v kateri daje ravnateljem 
pojasnila in usmeritve o ureditvi delovnega časa učiteljev in drugih strokovnih delavcev. V 
okrožnici je lepo zapisano pojasnilo, da je namen individualnega letnega delovnega načrta 
lažje spremljanje učiteljevega dela in da mora biti na koncu referenčnega obdobja delovni 
čas izravnan. Kako bo pa ravnatelj to delo učitelja spremljal, je pa popolnoma v domeni 
ravnatelja in njegovega dogovora z učitelji. Pri tem mora biti glavno vodilo kvaliteta 
opravljenega dela in pomen tega dela za marketinško pozicioniranje šole, ne pa porabljene 
ure in minute ali ure obvezne prisotnosti na šoli. V končni fazi so zelo podobno rešitev 
uporabili tudi pri spremembi KPVIZ, saj se v skladu s 44.b členom le-te za izvedbo učne 
obveznosti, priprav na pouk, popravljanja in ocenjevanja izdelkov prizna v tednih trajanja 
pouka 33 ur na teden, s čimer so se izognili natančnemu štetju ur za posamezno dejavnost. 
Zato menim, da ni nobenega razloga, da ravnatelj ne bi mogel podobno postopati tudi pri 
vrednotenju dela, katerega učitelj opravi za načrtovanje, pripravo in izvedbo dodatnih 
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dejavnosti. Sicer pa bi se verjetno moral vsak vprašat, kaj je pričakoval od svojih nadrejenih, 
ko je še sam bil učitelj. Da ga sodijo po urah, ki jih je za določeno dodatno dejavnost porabil, 
ali po kvaliteti opravljenega dela? Mislim, da bi bil odgovor velike večine ravnateljev enak.  
 
5 Zaključek 

Zmanjševanje generacij in posledično manjše število vpisanih dijakov v srednje šole le-te sili 
v iskanje novih idej, ki jim prinašajo prednost pred konkurenčnimi šolami in posledično več 
dijakov. V prispevku je marketinški pristop predstavljen kot proces identificiranja potreb in 
želja ter pričakovanj dijakov in njihovih staršev ter posledično ustreznega načrtovanja 
delovanja šole v smeri izpolnitve teh pričakovanj. Pri tem posebno mesto zavzemajo 
dodatne dejavnosti, v okviru katerih lahko dijaki razvijajo svoje talente, interese in 
zmožnosti, katerih pri pouku ne morejo v zadostni meri. Na naši šoli se večkrat lotimo 
izvedbe obširne projektno raziskovalne naloge s področja naravoslovja, v kateri so se našli 
ne le naravoslovno usmerjeni dijaki, ampak tudi jezikoslovci, novinarji, fotografi, 
zgodovinarji, zato po mojem mnenju izvedbe takih nalog pomembno pripomorejo k 
razvoju kompetence timskega dela, ki je ena ključnih kompetenc v 21. stoletju. A za 
kvalitetno izvedbo dodatnih dejavnosti je potreben motiviran učitelj, zato je izjemnega 
pomena, da ravnatelj najde ustrezne vzvode za spodbujanje in motiviranje ter tudi 
nagrajevanje učiteljev, da te dejavnosti izvajajo. V zadnjem poglavju sem predstavil 
nekatere od teh možnosti, katere kot ravnatelj tudi sam uporabljam pri svojem delu in so 
se pokazale kot zelo pozitivne. 
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INICIATIVA »SCHULEN: PARTNER DER ZUKUNFT (PASCH) IN PRISPEVEK 
GOETHE INSTITUTA K PROMOCIJI NEMŠČINE NA ŠOLAH SREDNJE VZODNE 

EVROPE 
 
Povzetek 
V začetku leta 2008 je bila na pobudo nemškega zunanjega ministrstva ustanovljena 
iniciativa/projekt "Šole: Partnerji v prihodnosti" (PASCH). Danes, deset let kasneje, imamo 
mrežo skoraj 2000 šol po celem svetu, ki dajejo poseben poudarek vzpodbujanju nemščine 
kot tujega jezika. Za številne mladostnike, ki so zaključili šolanje na teh šolah, igra Nemčija 
pri njihovem izobraževanju pomembno vlogo. Leta 2018 nosilci in partnerji slavijo uspeh 
iniciative/projekta PASCH. Tudi v srednjevzhodni Evropi - v regionalni delitvi Goethe 
inštituta spadajo sem države Estonija, Litva, Latvija, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in 
Slovenija - je projekt izredno uspešen in v veliki meri je pripomogel k temu, da nemščina 
zagotavlja stalnico v kurikulih šol. 
 
Ključne besede: zunanja kulturna in izobraževalna politika, jezikovna politika, nemščina kot 
tuji jezik, motivacija, mreženje 
 
 

DIE INITIATIVE „SCHULEN: PARTNER DER ZUKUNFT (PASCH)" UND DER 
BEITRAG DES GOETHE-INSTITUTS FÜR DIE FÖRDERUNG VON DEUTSCH AN 

SCHULEN IN MITTELOSTEUROPA 
 
Abstract 
Anfang 2008 wurde die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft" (PASCH) durch das 
Auswärtige Amt ins Leben gerufen. Zehn Jahre später zeigt sich nun ein 
weltumspannendes Netzwerk von fast 2000 Schulen mit besonderem Interesse an der 
Förderung von Deutsch als Fremdsprache. Für zahlreiche Alumni spielt Deutschland eine 
wichtige Rolle in ihrer Bildungsbiografie. 2018 feiern die Träger und Partner den Erfolg der 
PASCH-Initiative. Auch in Mittelosteuropa – in der regionalen Aufteilung des Goethe-
Instituts zählen dazu die Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, 
Ungarn und Slowenien – ist das Programm auf dem Erfolgskurs und trägt dazu bei, Deutsch 
als festen Bestandteil in den Curricula der Schulen zu sichern. 
 
Keywords: socialization, independece, opportunity, nature 
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1 Ziele der Initiative Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) 

Der Aufbau und die Erhaltung nachhaltiger partnerschaftlicher Beziehungen Deutschlands 
zu möglichst vielen Ländern der Welt waren und sind gute Voraussetzungen für neue 
Initiativen zur Förderung der deutschen Sprache. Dies erkannte auch der damalige 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier, als er 2007 die Grundzüge einer Initiative entwarf, 
die dann ab 2008 unter dem Namen „Schulen: Partner der Zukunft (PASCH)" weltweit in 
ca. 128 Ländern lanciert wurde (Goethe 2018: 3). 
 
Seit Beginn der Initiative erfolgt die Steuerung durch das Auswärtige Amt, welches 2009 
folgende globalpolitischen Ziele für PASCH formulierte (vgl. Hoffmann 2014: 125; Violet 
2016: 166): 
1. Ein Netzwerk von mindestens 1000 Partnerschulen errichten 
2. Zukünftige Partner für die deutsche Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Bildung und Kultur 

in den Wachstumsregionen (Asien, Naher und Mittlerer Osten) sowie den 
Schwerpunktregionen (Mittel- und Osteuropa, GUS) gewinnen 

3. Das deutsche Auslandsschulwesen und Deutsch als Fremdsprache besonders in den 
zuvor genannten Wachstumsregionen sowie in den Schwerpunktregionen der 
Auswärtigen Kulturpolitik stärken 

4. Den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Deutschland stärken und die ´besten 
Köpfe` für Deutschland gewinnen 

5. Einen Beitrag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung in den ODA-
Ländern („official development assistance") leisten (Auswärtiges Amt 2009: 12) 

 
2 Die Partner der Initiative Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) 

Das Auswärtige Amt hat vier Mittlerorganisationen mit der Durchführung der Initiative 
beauftragt: 
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) betreut schulische Einrichtungen im 
Ausland, an denen in Deutschland anerkannte Abschlüsse erzielt werden. Rund 1.240 
Partnerschulen der PASCH-Initiative werden von der ZfA betreut, davon 140 Deutsche 
Auslandsschulen (DAS), ca. 25 Deutsch-Profil-Schulen und ca. 1.100 Schulen in gut 70 
Ländern, die das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD)(„DSD-
Schulen") anbieten. In den Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz – Erste Stufe (DSD I) werden die Teilfertigkeiten Hörverstehen, 
Leseverstehen, Schriftliche und Mündliche Kommunikation auf den Niveaustufen A2 und 
B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GER) geprüft, im DSD II auf Stufe 
B2/C1 (vgl. Bundesverwaltungsamt 2017a; Bundesverwaltungsamt 2017b). 
 
Das Goethe-Institut fördert als weltweit tätiges Kulturinstitut der Bundesrepublik 
Deutschland die deutsche Sprache im Ausland und pflegt die kulturelle Zusammenarbeit 
mit anderen Ländern. Im Rahmen von PASCH betreut das Goethe-Institut den 
Deutschunterricht an derzeit rund 600 Schulen jeder Art (Grundschulen, Gymnasien, 
Lyzeen, Berufsmittelschulen usw.) in den nationalen Bildungssystemen von etwa 120 
Ländern weltweit. In den Curricula der meisten dieser Schulen ist Deutsch als zweite 
Fremdsprache verankert – mit sehr unterschiedlicher Intensität. Schülerinnen und Schüler 
können während und als Abschluss ihres schulischen Deutschlernens die Prüfungen A1 und 
A2 des Goethe-Instituts ablegen, die auch als Kinder- und Jugendprüfungen angeboten 
werden und dann den Zusatz „Fit" erhalten („Fit in Deutsch 1" und „A2 – Fit in Deutsch". 
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Wegen dieser Art der Examen werden die Goethe-betreuten PASCH-Schulen auch "Fit-
Schulen" genannt. Ca. 180 der vom Goethe-Institut betreuten PASCH-Schulen haben einen 
MINT-Schwerpunkt (eine naturwissenschaftlich-technische Ausrichtung), 40 Schulen sind 
Berufsschulen. Länder mit besonders zahlreichen Fit-Schulen sind China (81), Indien (44), 
Indonesien (28), Brasilien (20), die Türkei (18), Ägypten (19) und die Ukraine (15) (vgl. 
Goethe 2016: 26) (www.goethe.de/pasch). In Mittelosteuropa ist Polen das Land mit den 
meisten Fit-Schulen (10). 
 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist als gemeinsame Einrichtung der 
deutschen Hochschulen eine Mittlerorganisation der auswärtigen Kulturpolitik, der 
Hochschul- und Wissenschaftspolitik sowie der Entwicklungszusammenarbeit im 
Hochschulbereich. Der DAAD hat im Rahmen von PASCH sein Stipendienprogramm für ein 
Vollstudium in Deutschland stark ausgeweitet und agiert an der Schnittstelle zum 
Studienstandort Deutschland (www.daad.de).  
 
Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz ist 
als einzige staatliche Einrichtung im Auftrag der Länder für den internationalen Austausch 
und die Zusammenarbeit im Schulbereich tätig. Im Rahmen von PASCH baut der PAD den 
Schüleraustausch und Schulpartnerschaften zwischen PASCH-Schulen und Schulen in 
Deutschland weiter aus (www.kmk-pad.org).  
 
Mit der Schulbetreuung im Ausland ganz konkret sind die Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen und das Goethe-Institut beauftragt. Verallgemeinernd kann man 
sagen, dass die ZfA schwerpunktmäßig Schulen betreut, deren Schülerinnen und Schüler 
mit dem Deutschen Sprachdiplom die Stufen ab B1 des Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen erreichen wollen. An diesen Schulen („DSD-Schulen") unterrichten und beraten 
ca. 2.000 Auslandsdienstlehrkräfte, Programmlehrkräfte und Fachberaterinnen und -
berater, die während ihrer Tätigkeit im Ausland organisatorisch, pädagogisch und finanziell 
von der ZfA betreut werden (vgl. Bundesverwaltungsamt 2017a). Die curriculare 
Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen sowie anlassbezogene schüleraktivierende 
Maßnahmen bilden dabei den Schwerpunkt der Arbeit. Für Mittelosteuropa sind hier vor 
allem das Projekt „Jugend debattiert international (https://www.jugend-debattiert.eu/)" 
(in allen Ländern) und „Lesefüchse International" (http://www.pasch-
net.de/de/mit/wet/19385967.html) (in den Ländern Ungarn, Lettland, Litauen und Estland) 
zu nennen. 
 
Das Goethe-Institut fördert schwerpunktmäßig Schulen, an denen Deutsch eher als zweite 
Fremdsprache unterrichtet wird und mithin bei Schulabschluss die Niveaus A1 oder A2 
erreicht werden („Fit-Schulen"). Ein Hauptziel der Förderung ist die Verknüpfung der 
Inhalte des Deutschunterrichts mit Erfahrungen außerhalb des Unterrichts sowie mit 
anderen Unterrichtsfächern (CLILiG). Produktive Erfahrungen mit Deutsch (z.B. für eine 
Online-Schülerzeitung schreiben), Deutsch in Kultur- und Landeskundeprogrammen (z.B. 
Umwelt-Camps) und Wettbewerben (z.B. Schreib- und Fotowettbewerbe auf pasch-
net.de) und Deutsch als Kommunikationssprache zwischen Jugendlichen aus aller Welt 
(z.B. in den Jugendkursen in Deutschland) stehen dabei immer im Mittelpunkt (vgl. Wicke 
& Baumgart 2009: 9). 
 

http://www.goethe.de/pasch
http://www.daad.de/
http://www.kmk-pad.org/
https://www.jugend-debattiert.eu/
http://www.pasch-net.de/de/mit/wet/19385967.html
http://www.pasch-net.de/de/mit/wet/19385967.html
http://pasch-net.de/
http://pasch-net.de/
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3 Die Arbeit des Goethe-Instituts im Rahmen von PASCH 

Der Struktur der Arbeitsfelder des Goethe-Instituts folgend, findet die Betreuung des 
PASCH-Projektes im Rahmen der sog. „Bildungskooperation Deutsch" statt. Das Goethe-
Institut engagiert sich (gemeinsam mit den Partnern der sog. Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik (vgl. Auswärtiges Amt 2000)) weltweit für die deutsche Sprache, dazu zählt 
die Arbeit in Gremien und internationalen Institutionen, die Förderung der deutschen 
Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den Europäischen Institutionen, die 
Sprachförderung als wichtiger Schlüssel zur Integration von Zuwanderern, die Betreuung 
von Deutschland-Alumni und andere Aktivitäten. Darüber hinaus ist das Goethe-Institut 
weltweiter Anbieter von Fortbildungen für Deutschlehrkräfte sowie – je nach konkreter 
Situation vor Ort – international Ansprechpartner für Frühes Deutsch, Deutsch für 
Jugendliche, Deutsch für Beruf und Studium, digitale Unterrichtsgestaltung, das Lernen 
von Fremdsprachen in Verbindung mit Sachfachinhalten (CLIL) u. a. Es wirbt weltweit für 
das Lernen der deutschen Sprache im Rahmen von Mehrsprachigkeitskonzepten. Dabei 
sind im Grunde alle lokalen Akteure der Fremdsprachenförderung mögliche Partner für 
Kooperationen.  
 
Was die schulische Betreuung betrifft, spielen hierbei die PASCH-Schulen (egal, ob DSD-
Schulen (ZfA) oder Fit-Schulen (Goethe-Institut)) sicher eine Schlüsselrolle; quantitativ sind 
sie allerdings in vielen Ländern in großer Minderheit gegenüber all denjenigen Schulen, die 
das Goethe-Institut im Rahmen der Bildungskooperation darüber hinaus mit zahlreichen 
Programmen unterstützt. Dies gilt besonders stark für Mittelosteuropa, wo Deutsch (an 
Schulen, zumindest als zweite Fremdsprache) nach wie vor eine sehr große Rolle spielt 
(siehe Aufstellung unten). In Ländern oder Regionen, in denen Deutsch durch PASCH erst 
Eingang in schulische Curricula und Bildungspläne bekam, wurde das Programm vielfach 
„Türöffner" im Rahmen der schulischen Betreuung (vgl. www.goethe.de/sprache). 
 
Anfang 2017 wurden bereits über 200.000 Schülerinnen und Schüler von etwa 1.800 DaF-
Lehrkräften an den vom Goethe-Institut betreuten Fit-Schulen unterrichtet. Zur Betreuung 
des Netzwerkes entsendet das Goethe-Institut z. Z. 23 sogenannte Expertinnen und 
Experten für Unterricht, die die Bildungsinstitutionen des Gastlandes in allen Fragen des 
Deutschunterrichtes (Curricula, Lehrwerkeinsatz, Bildungsplanung) beraten. Sie 
konzipieren und leiten Lehrerfortbildungsveranstaltungen für Multiplikatoren und 
Lehrkräfte des Gastlandes sowie zahlreiche außercurriculare internationale sowie lokale 
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler (z.B. Theaterfestivals, Upcycling-
Workshops, Konzerte und Workshops mit deutschen Musiker/innen...). Die Expertinnen 
und Experten arbeiten von den jeweiligen Goethe-Instituten im Ausland aus, aber auch in 
Ländern ohne Goethe-Institute (z.B. in Subsahara-Afrika). Mittelosteuropa wird – immer in 
Kooperation mit den Goethe-Instituten in den jeweiligen Ländern – von zwei Expertinnen 
für Unterricht von Prag und Budapest aus gesteuert. Die Zielgruppen der Arbeit an den Fit-
Schulen sind dabei sowohl die Schulleitungen als auch die Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler sowie mit zunehmender Laufzeit der PASCH-Initiative auch die Alumni der PASCH-
Schulen (vgl. Goethe 2018). Die einzelnen Schulen sind über Rahmenvereinbarungen 
(Memorandum of Understanding) an die Initiative sowie das lokale Goethe-Institut 
gebunden. Die Laufzeit dieser Vereinbarungen beträgt in der Regel drei Jahre und kann – 
je nach Ergebnis der gemeinsamen Evaluation der Zusammenarbeit – jeweils verlängert 
werden. 

http://www.goethe.de/sprache
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Eines der wichtigsten Ziele von PASCH ist die Vernetzung der Schulen sowie der 
Schülerinnen und Schüler untereinander - sowohl innerhalb eines Landes, einer Region 
oder international, aber auch im Besonderen nach Deutschland. Dies geschieht in Form von 
digitalen Angeboten (über pasch-net.de sowie über bi- oder multilaterale Projekte), aber 
auch über reale Begegnungen. Diese Vernetzung gilt nicht nur bei Schülerinnen und 
Schülern, sondern auch bei Lehrkräften und der Schulleitung als äußerst gewinnbringend. 
Gerade in Ländern, die vor der PASCH-Initiative keine oder wenige Deutschangebote 
hatten, führte PASCH zu einer Erweiterung des Portfolios an Schulfremdsprachen. 
Ministerien und Schulbehörden sowie Schulleitungen konnten hier die Expertise der 
PASCH-Partner nutzen.  
 
PASCH versteht sich vor allem auch als Projekt, die Eigeninitiative von Schulen zu fördern. 
Oberste Maxime des Projektes ist dabei die gemeinsame Planung und Durchführung, um 
den Deutschunterricht an den Schulen langfristig zu sichern, denn nur Schulleiterinnen und 
-leiter, die selbst einen Mehrwert für sich, ihre Schule und die Zukunft der Absolventinnen 
und Absolventen mit Deutsch sehen, unterstützen das Projekt langfristig. In Ländern, in 
denen Deutsch nicht zum festen Fächerkanon gehört, ist der Deutschunterricht an der 
eigenen Schule u. U. Alleinstellungsmerkmal und damit anziehend für Eltern und 
Schülerinnen und Schüler, die vor einer Schulwahl stehen. Zunehmend von Bedeutung 
wird, dass sich die Fit-Schulen in ihrer Umgebung, in der Stadt oder im Kreis zu 
„Leuchttürmen" entwickeln, die mir ihrer Strahlkraft weitere Schulen positiv beeinflussen. 
Zu Lehrerfortbildungen an Fit-Schulen werden daher häufig Lehrkräfte aus nahegelegenen 
Schulen eingeladen, Schülerinnen und Schüler präsentieren die Ergebnisse ihrer Projekte 
(Theaterstücke, Ausstellungen u. ä.) auch an anderen Schulen oder an öffentlichen Plätzen. 
Zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildete Lehrkräfte von Fit-Schulen geben 
selbst Fortbildungen an anderen Schulen. 
 
An mehr als zwei Dritteln der Fit-Schulen wird Deutsch als zweite Fremdsprache 
unterrichtet. In einigen Weltregionen (v. a. in Asien) haben Schulen Deutsch erst durch den 
Anreiz der PASCH-Initiative neu eingeführt. Daher war insbesondere in der Anfangsphase 
die Bereitstellung von aktuellen Lernmaterialien und technischer Ausstattung der Schulen 
für den Deutschunterricht wichtig. Mit zunehmender Laufzeit der Initiative stehen 
Sprachkurse und die kontinuierlichen Fortbildung der Deutschlehrkräfte oder zunehmend 
auch Sachfachlehrkräfte der PASCH-Schulen in den Bereichen Methodik, Didaktik und 
Landeskunde in Deutschland und in den Gastländern im Vordergrund. Zahlreiche Länder 
haben Coaching-Formate entwickelt, um Lehrkräfte vor Ort zu fördern. Dies ist 
insbesondere in den Ländern wichtig, die keine institutionalisierte 
Deutschlehrerausbildung anbieten, in denen also ein großer Teil der Lehrkräfte zwar 
Absolventinnen und Absolventen von Germanistikstudiengängen ist, aber über keine oder 
wenig methodisch-didaktische Ausbildung verfügen. 
 
PASCH ist es zu verdanken, dass der fremdsprachige Deutschunterricht weltweit verstärkt 
in den Mittelpunkt des Fachdiskurses zwischen deutschen und einheimischen 
Partnerinstitutionen einzelner Länder gerückt ist, insbesondere aber zwischen den 
beteiligten Lehrern und Lehrerinnen, die diesen Unterricht in der täglichen Praxis gestalten 
(Wicke & Baumgart 2009: 8). 
 

http://pasch-net.de/


Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018 

35 

Weiteres wichtiges Ziel der Initiative ist auch eine intensivere Förderung von MINT-Fächern 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), d. h. der Integration von Deutsch in den Sach- und 
Fachunterricht, nicht nur an den Fit-Schulen, die einen MINT-Schwerpunkt haben, sondern 
auch projektbasiert an vielen anderen Schulen. In Lehrerfortbildungs- und Coaching-
Programmen erhalten Deutsch- und Sachfachlehrkräfte das methodische und didaktische 
Werkzeug, um an den Fit-Schulen sprachsensibel zu unterrichten. Deutsch wird so nicht 
nur im Deutschunterricht gelehrt und gelernt, sondern spielt auch in anderen Fächern mehr 
und mehr eine Rolle. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung auf ein Studium 
in Deutschland wichtig, da hier deutschsprachige „Gerüste" (scaffolding) und 
Studierstrategien aufgebaut werden, die im Fachstudium verwendet werden können. In 
Mittelosteuropa ist hier Litauen ein Vorreiter mit zahlreichen Formaten, u. a. offenen 
Stunden für Interessierte, Veranstaltungsreihen und thematischen Schülerbegegnungen 
(www.goethe.de/litauen). 
 
Über 10.0000 Jugendliche nahmen bereits an Kinder- und Jugendsprachkursen und 
Deutschprüfungen in Deutschland teil (Stand 2016: 9249 Stipendien und 7732 
Sprachprüfungen) (vgl. Goethe 2016: 29). Diese 12 - 14jährigen bzw. 14 - 18jährigen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten lernen in einer internationalen Lerngemeinschaft 
Deutsch und tragen ihre Eindrücke von der Kultur und vom Leben in Deutschland an ihre 
Schulen in den Heimatländern zurück. Die jährlich stattfindenden PASCH-Kinder- und 
Jugendkurse des Goethe-Instituts leisten einen Beitrag zur Vernetzung der Schülerinnen 
und Schülern untereinander und motivieren viele zum weiteren Deutschlernen. Für viele 
der Jugendlichen ist es nicht nur die erste längere – in der Regel dreiwöchige – 
Auslandsreise, sondern auch der erste authentische Kontakt mit Deutschland. Sie 
verwenden Deutsch als Umgangssprache und überwinden Kultur- und Sprachgrenzen. 
Zusätzlich zu diesen Kursen in Deutschland, finden auch weltweit nationale und regionale 
PASCH-Camps statt. Die Camps bestehen in der Regel aus Kurszeiten mit Deutschunterricht 
und Zeiten für thematische Projekte, die sehr unterschiedlich sein können: von Fußball- 
über Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten bis hin zu MINT-Projekten ist die 
Spannbreite sehr groß. 
 
An den Fit-Schulen können in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Goethe-Institut oder 
dessen Prüfungspartnern vor Ort Sprachprüfungen abgelegt werden. In der Regel sind das 
Prüfungen auf den Niveaus A1 und A2 des Europäischen Referenzrahmens (Goethe-
Zertifikate A1/A2 für Jugendliche), aber auch Prüfungen auf höheren Niveaustufen. Nach 
internen Angaben des Goethe-Instituts legten im Jahr 2016 insgesamt weltweit 16.394 
Schülerinnen und Schüler ein Goethe-Zertifikat im Rahmen von PASCH ab (2015: 11.964); 
davon bestanden 14.416 ihre Prüfung (2015: 10.005). 
 
Viele Schulen führen regelmäßig Fremdsprachen- oder Deutsch(land)tage durch, für die 
Materialien, deutschsprachige Filme oder kleinere Projekte vorbereitet werden. So können 
auch nicht-deutschlernende Schülerinnen und Schüler der Fit-Schulen einen Einblick in eine 
andere Fremdsprache erhalten.  
 
Nach nun fast zehn Jahren Laufzeit des Projektes tritt eine Zielgruppe mehr und mehr in 
den Fokus der PASCH-Arbeit: die Alumni der PASCH-Schulen. Durch die Alumni-Arbeit 

http://www.goethe.de/litauen
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werden die PASCH-Schulabsolventinnen und -absolventen nach ihrem Schulabschluss 
weiter gefördert; auch hier steht der Vernetzungs- und Austauschgedanke im 
Vordergrund. Absolventen von PASCH-Schulen identifizieren sich – gerade, wenn sie im 
Laufe ihrer Schulzeit div. Programme, wie die PASCH-Jugendkurse in Deutschland, 
Theaterprojekte oder die Arbeit an einer der zahlreichen Schülerzeitungen durchlaufen 
haben – mit ihrer Schule, dem Goethe-Institut, aber eben auch mit der PASCH-Initiative 
selbst. Wenn es im Laufe der Schulzeit gelungen ist, eine – positiv konnotierte – Deutsch- 
und Deutschlandbindung aufzubauen, können diese Alumni als Vorbilder für nachfolgende 
Schülerinnen und Schüler dienen. Alumni-Arbeit wird auch dann immer stärker zur 
Herausforderung, die als „Ergebnissicherung" von PASCH zu werten ist, wenn sie zeigt, 
dass die PASCH-Initiative z. B. Studierende in deutschsprachigen Ländern, aber auch 
Nachwuchs in deutschen Firmen in den Heimatländern hervorbringt (vgl. PASCH 2016). 
 
Eine besondere Rolle im Netzwerk spielt die Website www.pasch-net.de. Die Website 
informiert über Aktivitäten weltweit und präsentiert den Einsatz aktueller DaF-Lehr- und 
Lernmaterialien. In den Communitys, Blogs und auf der Lernplattform der Website 
tauschen sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus aller Welt in gemeinsamen 
Projekten innerhalb oder außerhalb des Unterrichts auf Deutsch aus und lernen dabei von- 
und miteinander. 
 
4 Praxisbeispiel Mittelosteuropa  

In Mittelosteuropa hat der Deutschunterricht an vielen Schulen und in allen Schulformen 
eine teils lange Tradition – sowohl als 1., 2. oder 3. Fremdsprache. Die Regelungen zur 
Auswahl und Anzahl von Pflichtfremdsprachen ändern sich im Rahmen von Schulreformen 
häufig, worauf hier nicht näher eingegangen werden soll. Jedoch spielt Deutsch nach wie 
vor im Fächerkanon eine starke Rolle – insbesondere im Vergleich zu anderen Weltregionen 
– wie die nachfolgende Aufstellung zeigt. Es ist zunächst sehr klar zu erkennen, dass die 
PASCH-Schulen insgesamt nur eine kleine Gruppe innerhalb der Schulen mit DaF-Angebot 
darstellen. Vom Goethe-Institut betreute Fit-Schulen bilden eine noch kleinere Gruppe. 
Diese haben jedoch oft eine Leuchtturmfunktion, d. h. sie ragen aus der umliegenden 
Schullandschaft heraus und besitzen eine hohe Strahlkraft. Bei der Auswahl der PASCH-
Schulen wurde daher darauf geachtet, Schulen auszuwählen, die entweder in nationalen 
Rankings weit vorn stehen oder sich durch andere Merkmale wie hohe Qualität in einem 
bestimmten Unterrichtszweig oder methodische Innovationsfreude auszeichnen. 
 
  

http://www.pasch-net.de/
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In der folgenden Aufstellung (vgl. PASCH 2017 und Goethe 2015) sind die Anzahl der 
Schulen mit DaF insgesamt, die von der ZfA-betreuten Schulen (Deutsche Auslandsschulen 
DAS, Deutsche Profilschulen DPS und DSD-Schulen sowie (vom Goethe-Institut betreute) 
Fit-Schulen aufgeführt: 

Estland: 281 Schulen mit Deutsch 13 ZfA-Schulen 2 Fit-Schulen 

Lettland: 312 Schulen mit Deutsch 17 ZfA-Schulen 1 Fit-Schule 

Litauen: 617 Schulen mit Deutsch 14 ZfA-Schulen 2 Fit-Schulen 

Polen: 17.281 Schulen mit Deutsch 96 ZfA-Schulen 10 Fit-Schulen 

Tschechien: 3467 Schulen mit Deutsch 32 ZfA-Schulen 3 Fit-Schulen 

Slowakei: 1995 Schulen mit Deutsch 36 ZfA-Schulen 2 Fit-Schulen 

Ungarn: 2929 Schulen mit Deutsch 45 ZfA-Schulen 3 Fit-Schulen 

Slowenien: k. A. 17 ZfA-Schulen 1 Fit-Schule 

 
Seit 2008 wurden in Mittelosteuropa durch das Goethe-Institut 24 Fit-Schulen in das 
PASCH-Netzwerk aufgenommen – gerade mit diesem Schuljahr eine neue in Polen. Bei der 
Auswahl wurden verschiedenste Aspekte berücksichtigt: So umfassen die Fit-Schulen 
Grundschulen, Schulen der Sekundarstufe I und II (je nach Schulsystem also Mittelschulen, 
Lyzeen, Gymnasien u. ä.) sowie berufliche Schulen (auch Fachgymnasien), an denen die 
Schülerinnen und Schüler sowohl das Abitur als auch eine erste berufliche Ausbildung 
erhalten.  
 
Alle Fit-Schulen in der Region Mittelosteuropa bieten Deutsch schon seit vielen Jahren im 
Curriculum an. Ein Schwerpunkt der Förderung durch die PASCH-Initiative liegt also in 
dieser Region weniger im Aufbau, als vielmehr im Ausbau der Deutschlern- und -
lehrangebote. Spezifisch für diese europäische Region ist auch, dass die Deutschlehrkräfte 
quasi immer fest angestellte Lehrerinnen und Lehrer sind und es in allen Ländern eine 
geregelte Deutschlehrerausbildung / ein Germanistikstudium gibt (was in anderen 
Regionen der Welt durchaus nicht selbstverständlich ist).  
 
Es sollen im Folgenden einige inhaltliche Schwerpunkte der PASCH-Initiative in 
Mitteosteuropa anhand länderspezifischer Beispiele kurz dargelegt werden.  
 
Fortbildung für Deutschlehrkräfte 

Das Goethe-Institut bietet den Lehrkräften seiner Partnerschulen unterschiedliche 
Fortbildungen an: Methodisch-didaktische, landeskundliche und sprachliche Seminare 
sowie Workshops sowohl in Deutschland als auch im Heimatland bzw. in der Region. Die 
Palette reicht von „Musik im Deutschunterricht für Anfänger/innen" (angeboten als Ein-
Tages-Workshop im Herbst 2017 in Bratislava für tschechische, slowakische und 
slowenische Deutsch- und Musiklehrkräfte) über „Medienstadt Berlin" (ein Seminar im 
Rahmen der jährlich stattfindenden Fortbildungen des Goethe-Instituts für 
Deutschlehrkräfte aus der ganzen Welt) bis hin zu individuellen Coachings für 
Deutschlehrkräfte, z.B. an den drei Fit-Schulen in der Tschechischen Republik. Bei letzteren 
besucht eine erfahrene Trainerin eine Schule über mehrere Tage, hospitiert und erarbeitet 
mit jeder einzelnen Deutschlehrkraft persönliche Potenzialanalysen.  
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CLIL – Fachunterricht auf Deutsch 

Seit einigen Jahren werden auch im CLIL-Bereich (Content and Language Integrated 
Learning) in verschiedensten Fächerkombinationen (Deutsch plus Chemie, Mathematik, 
Ethik, Biologie etc.) regional, subregional oder lokal Coachings und Workshops angeboten. 
In Litauen zum Beispiel bewährte sich dieser Ansatz auch über PASCH-betreute Schulen 
hinaus und führte sogar zu einer äußerst produktiven Zusammenarbeit mit dem lokalen 
Bildungsministerium, wo man das enorme Potenzial von CLIL-Ansätzen für beide Seiten der 
CLIL-Medaille – Fachunterricht UND Sprachunterricht nutzen und stärken – erkannt hat 
und in Partnerschaft mit dem Goethe-Institut ausbauen will. Über 30 Teams aus Deutsch- 
und Biologie-, Chemie-, Mathematik-, Physik-, Erdkunde- sowie anderen Lehrkräften 
arbeiten litauenweit fächerübergreifend und integrieren fachspezifische Inhalte in den 
Deutschunterricht oder Deutsch in den Sachfachunterricht (vgl. Goethe 2017a). So konnten 
CLIL-Angebote inzwischen fester Bestandteil der litauischen Bildungslandschaft werden. 
 
Doch nicht nur die MINT-Fächer bieten sich für CLIL-Unterrichtsmodelle an. So gibt es an 
den mittelosteuropäischen Fit-Schulen auch ungewöhnliche Kombinationen wie Ethik auf 
Deutsch oder – etwas nahe liegender – Geschichte auf Deutsch. Als „Einstiegsfächer" im 
Rahmen einer außercurricularen AG oder eines Projektes haben sich auch die Schulfächer 
Sport und Musik bewährt. In beiden Fächern gibt es viele Internationalismen und wird das 
Verstehen sprachlicher Handlung zudem durch nonverbales Handeln begleitet und damit 
erleichtert.  
 
CLIL-Unterricht ist eine der Methoden, die laut Erhebungen der Europäischen Union die 
Mehrsprachigkeit – jede/r EU-Bürger/in soll seine/ihre Muttersprache sowie zwei 
Fremdsprachen sprechen – in Europa enorm fördert. Durch Mehrsprachigkeit wiederum 
erhofft sich die EU-Politik eine Verbesserung der Beschäftigungsaussichten alle EU- 
Bürger/innen, die Förderung interkulturellen Verständnisses, erfolgreichen Handel und 
gelungenes Übersetzen auf allen Ebenen. Laut der Eurobarometer-Erhebung über die 
Europäerinnen und Europäer und ihre Sprachen aus dem Jahr 2012 betrachten 98% die 
Beherrschung von Fremdsprachen als nützlich für ihre Kinder (vgl. Europa 2018). Mit CLIL-
Angeboten an den Schulen können Schulleiter/innen und Lehrer/innen also durchaus etwas 
Besonderes aufweisen und damit für ihre Schule werben.  
 
Bilaterale thematische Jugendbegegnungen 

Ein Angebot an die Fit-Schulen in Mittelosteuropa nimmt in der PASCH-Planung von Jahr 
zu Jahr mehr Raum ein: Thematische Jugendbegegnungen. Im Rahmen dieser Maßnahme 
beantragen Schulen aus zwei verschiedenen Ländern innerhalb der Region 
Mittelosteuropa zusammen ein Budget für eine Begegnung ihrer Schülerinnen und 
Schüler. Deutschlehrerinnen (im Idealfall zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern) 
aus diesen zwei Schulen entwerfen hierfür zusammen und selbstständig Format und Inhalt 
und planen die Kosten für eine länderübergreifende Begegnung, die auf die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler maßgeschneidert ist. Beratung und 
Hilfestellung von Seiten der Expertinnen für Unterricht oder der lokalen Goethe-Institute 
ist bei jedem der Projektschritte gewährleistet. 
 
Thematisch sind den Jugendbegegnungen keine Grenzen gesetzt und die Schulen sind 
aufgefordert kreativ zu sein und etwas zu finden, das die Gruppen verbindet. So konnten 
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zum Beispiel mit einer Sport-orientierten Begegnung zwischen einer ungarischen und einer 
estnischen Schule auch Jugendliche gewonnen werden, die ansonsten weniger 
fremdsprachen-affin sind und deren Bedürfnisse im Regel-Deutschunterricht weniger 
berücksichtigt sind, zu einem intensiven Programm auf Deutsch motiviert werden. Auch 
Schulen mit jüngeren Deutschlernenden können spannende, intensive Projekte basierend 
auf Deutsch anbieten, wie die Fit-Schulen aus Beltinci (Slowenien) und Nová Bana 
(Slowakei) bereits seit mehreren Jahren beweisen. Oft werden die Begegnungen via Blog, 
Facebook, Email etc. virtuell initiiert und/oder nach dem echten Treffen online 
weitergeführt. Nicht selten besuchen sich die Schülerinnen und Schüler Jahre später noch 
einmal privat oder begegnen sich auf einem PASCH-Alumni-Treffen, was die Nachhaltigkeit 
solch schülerorientierter Formate noch unterstreicht. 
 
Online-Schülerzeitung KLICK 

Ein weiteres gutes Beispiel für ein gelungenes PASCH-Projekt ist die in deutscher Sprache 
erscheinende Online-Schülerzeitung KLICK. Der Blog ist bereits seit 2010 fester Bestandteil 
der Initiative PASCH in Mittelosteuropa. 
 
Mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam einen Blog in der Fremdsprache Deutsch zu 
betreiben, fördert nicht nur deren sprachliche Ausdrucksfähigkeit, sondern auch 
wesentlich ihre Medienkompetenz, ihre Allgemeinbildung sowie ihre sozialen Fähigkeiten 
wie Verantwortungsbewusstsein, Diskussionsfreude, Partizipation, Kreativität und ihre 
interkulturelle Kompetenz.  
 
Die Online-Schülerzeitung KLICK – http://blog.pasch-net.de/klick/ - ist ein gemeinsames 
Projekt der vom Goethe-Institut betreuten PASCH-Schulen der acht Länder 
Mittelosteuropas. Derzeit nehmen am Projekt 16 Schulen aktiv teil. Neben einer Online-
Plattform (Blog), auf der Schülerinnen und Schüler Beiträge zu IHREN Interessen und 
Themen ganzjährig SELBST veröffentlichen können und dabei vom PASCH-Team am 
Goethe-Institut Budapest unterstützt werden, bietet KLICK den jungen Redakteurinnen 
und Redakteuren pro Schuljahr ein bis zwei Redaktions-Workshops an, in denen sie das 
Handwerkszeug zum Bloggen lernen: Gutes Schreiben in der Fremdsprache, Fotografie-
Grundlagen, Redaktionsabläufe, Interviewführung, Urheberrechte, Bildbearbeitung und 
vieles mehr. Das Herzstück der Workshops, die in der Regel in Berlin stattfinden, bilden 
Interviews und Recherchen, die in Kleingruppen vorbereitet, durchgeführt und 
nachbereitet werden. Aus diesem Material entstehen schließlich neue KLICK-Artikel, die 
noch während der Workshops von den Schülerinnen und Schülern selbst gebloggt werden. 
Hierbei werden sie vom KLICK-Team des Goethe-Instituts Budapest sowie Referentinnen 
aus den Bereichen Journalismus, Fotografie, Online-Redaktion etc. begleitet. Die 
Schülerinnen und Schüler handeln und schreiben bei allen Aktivitäten in der gemeinsamen 
Sprache Deutsch. Auch diejenigen, die nicht an den Redaktions-Workshops teilnehmen, 
können auf KLICK Beiträge veröffentlichen: Entweder mit Hilfe eines geschulten 
Redaktionsmitglieds oder der Deutschlehrkraft an ihrer Schule oder indem sie sich an das 
Redaktionsteam am Goethe-Institut Budapest wenden.  
 
KLICK-Redakteurinnen und -redakteure und auch ihren Lehrkräfte bestätigen, dass die 
kooperativen Lernformen im Workshop und das Erleben der eigenen Kompetenzen durch 
das Veröffentlichen eines Blog-Artikels, die Motivation der Jugendlichen bezüglich 

http://blog.pasch-net.de/klick/
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Schreiben und Deutschlernen nachhaltig positiv beeinflussen. Sie berichten selbstbewusst 
im Schulradio über KLICK, präsentieren mit selbstgestalteten KLICK-Plakaten in den 
Deutschklassen ihrer Schule und suchen gemeinsam mit ihren Lehrkräften nach 
Teilnehmenden für den nächsten KLICK-Workshop. 
 
Das Medium Blog erlaubt einerseits schnelle und direkte Reaktionen auch über 
Ländergrenzen hinweg, fordert diese aber auch, wenn zum Beispiel bi-nationale Teams 
einen gemeinsamen Artikel veröffentlichen wollen oder aus dem Schlussredaktion 
Hinweise zur Optimierung des eingesendeten Artikels kommen. Die Jugendlichen schätzen 
diesen interkulturellen Austausch, besonders wenn er nicht nur online, sondern bei den 
Redaktionstreffen eben persönlich stattfindet. Die Arbeit in den Redaktionsteams 
schweißt zusammen und wirkt nach – auch im Sinne von PASCH: In der Region 
Mittelosteuropa sind einige der aktivsten PASCH-Alumni ehemalige KLICK-Redakteurinnen 
und -redakteure. 
 
Theater 

In Zusammenarbeit mit Theaterpädagoginnen und -pädagogen aus Deutschland wurde 
2010 in Mittelosteuropa ein PASCH-Theaterprojekt initiiert und ist bis heute fester 
Bestandteil des PASCH-Jahres. Schülertheatergruppen aller Länder der Region bewerben 
sich mit einem selbst geschriebenen Theaterstück zu einem bestimmten Thema und führen 
dieses am letzten Tag des PASCH-Festivals, das in der Regel in einem echten Theater 
stattfindet, auf. 2018 zum Beispiel zeigten insgesamt sechs Theatergruppen aus Ungarn, 
Litauen, Polen und aus der Slowakei nach intensiven Proben- und Begegnungstagen ihre 
Stücke am Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau. Ideen und Texte stammen dabei allesamt 
aus Schülerfeder und werden in Zusammenarbeit mit Theaterpädagogen in sehr intensiver 
Zusammenarbeit bühnenreif geschliffen. Auf den positiven Einfluss, den Theaterspielen in 
der Fremdsprache auf persönliche und schulische Entwicklung der Jugendlichen nimmt, 
soll hier nicht näher eingegangen werden, der Gewinn ist unübersehbar und unüberhörbar. 
 
Auch im Vorfeld erhalten die Theatergruppen an ihren Schulen professionelle 
Unterstützung in Form eines Probenbesuchs durch einen Theaterpädagogen oder eine 
Theaterpädagogin. Diese können im PASCH-Auftrag auch vor Ort Fortbildungen anbieten, 
zum Beispiel zum Thema „Theatermethoden im Deutschunterricht für Anfänger", zu der 
auch die Deutschlehrkräfte der umliegenden Schulen eingeladen werden können. PASCH 
dient in diesem Sinne auch der lokalen Vernetzung und Professionalisierung von Schulen, 
die Deutsch als Fremdsprache anbieten, aber nicht im PASCH-Netzwerk sind. Oft zeigen die 
Schüler/innen ihre Stücke auch an anderen Schulen oder zum Beispiel bei Festlichkeiten der 
deutschen Vertretung im Land, auch das trägt dazu bei, die Strahlkraft von PASCH zu 
erhöhen. 
 
5 Zusammenfassung 

PASCH ist seit 2008 ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft weltweit und 
natürlich auch Mittelosteuropas geworden. Ob prüfungsvorbereitend an den DSD-Schulen 
oder projektbasiert an den Fit-Schulen; die große Mehrheit der PASCH-Schulen sind in ihren 
Ländern „Leuchttürme" geworden, die zur Stärkung von Deutsch in den Curricula aller 
Schulformen beigetragen haben. Auch wenn die Zahl der PASCH-Schulen im Vergleich zur 
Gesamtzahl der Deutsch anbietenden Schulen relativ klein ist, haben sie sich zu einem 
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Netzwerk entwickelt, das in den Bildungslandschaften der einzelnen Länder starke 
Akzente setzt.  
 
Hinweis: Dieser Artikel ist eine veränderte und ergänzte Fassung des Artikels: Christian 
Hoffmann, Cordula Hunold, Ina Hoischen (2018): Der Fördererfolg für Deutsch als 
Fremdsprache des Programms „Schulen: Partner der Zukunft (PASCH)". In: Ulrich Ammon, 
Shinichi Sambe und Gabriele Schmidt (Hrsg.): „Förderung der deutschen Sprache weltweit. 
Vorschläge, Ansätze und Konzepte" [Arbeitstitel, erscheint 2018]). DeGruyter. 
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Renato Lukač 
Gimnazija Murska Sobota in Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola 

RAZŠIRJANJE OBZORIJ 
 
Povzetek 
Prispevek predstavlja razširjen program izobraževanja, ki ga izvajamo na Gimnaziji Murska 
Sobota. Z njim komplementarno dopolnjujemo obvezen program, s čimer poskrbimo za 
celostni razvoj mladih. Zagotavljamo podporo tako učno šibkim dijakom kot tudi 
nadarjenim. Nekatere dejavnosti vključimo v neobvezne izbirne vsebine, spet druge v 
programe dela z nadarjenimi. Pri sestavi programa izhajamo iz interesov ciljnih skupin, 
katerim je namenjen. Smiselno se glede na možnosti šola z dijaki vključuje v razne projekte, 
kar daje aktivnostim na šoli poseben pečat. Dotaknili se bomo tudi omejitev, na katere 
naletimo pri izvedbi, in predstavili ideje za izboljšave. 
 
Ključne besede: celostni razvoj dijaka, nadarjeni dijaki, interesne dejavnosti, šolski projekti 
 
 

BROADENING OF HORIZON 
 
Abstract 
The paper introduces an extensive educational programme, being realised at the High 
School of Murska Sobota with the help of which the mandatory programme is being 
complementary completed for in this way integral development of the students is being 
addressed which means that support is being given not only to students with learning 
difficulties but also to the talented ones. Some of the activities are incorporated into non-
mandatory extra-curricular activities while others are incorporated into programmes of 
work with the talented students. Interests on the part of target groups are instrumental 
when programmes are drafted for the target groups are to benefit from them. It makes 
sense for the school, along with its students, to be included, in accordance with the range 
of possibility, into various projects and it is this feature that gives the activities at the school 
a distinctive signature. Last but not least, the limitations in realisation of the above projects 
will also been addressed along with the ideas to make improvements. 
 
Keywords: integral development of a student, talented students, extra-curricular activities, 
projects 
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Šolski sistem ponuja dokaj poenoten nabor znanj in veščin, ki jih učenci in dijaki pridobijo z 
izpolnjevanjem šolskih obveznosti. Pri tem je poudarek predvsem na intelektualnem 
razvoju, vendar je človek tako kompleksno bitje, da je poleg tega za dober razvoj potrebno 
še marsikaj drugega, vsak posameznik pa je po vrhu še unikaten. Razlike med učenci in 
pozneje dijaki postajajo navadno z leti vse večje in se potem odražajo tudi v službi. Starši se 
tega zavedajo, zato se trudijo svojim otrokom omogočiti udejstvovanje poleg obveznega 
programa na še čim več dejavnostih, ki komplementarno dopolnijo obvezen šolski 
program. Toda to dopolnjevanje je vse prej kot enostavno, saj terja od staršev v večini 
primerov denarne izdatke, ki lahko preidejo v par sto evrov mesečno, ko so otroci manjši 
pa to znajo biti tudi pravi logistično podvigi. Poleg stroškov prevozov, vadnin, treningov in 
usposabljanj je pogosto strošek še oprema, na koncu pa je potrebno mladim dati tudi 
možnost, da se izkažejo na tekmovanjih, kamor jih je potrebno pripeljati in spremljati tudi 
po več dni. Ko gre za tekmovanja na mednarodni ravni, so pogosto naše nacionalne zveze 
nemočne v finančni in strokovni podpori, zato to breme spet pade na starše. Možnosti 
staršev pa so omejene, nemalokrat tako zelo, da se marsikomu zalomi že pri eni dejavnosti, 
kaj šele da bi lahko izpolnili otroku več želja. Sicer o teh željah in smiselnosti izpolnjevanja 
bi lahko razglabljali, samo to ni predmet tega prispevka. Glede tega le toliko, da se mladim 
splača dati glede na možnosti priložnost preizkusiti tisto, kar jih zanima, potem pa se 
odločijo za eno ali nekaj dejavnosti, pri katerih pa potem vztrajajo. Pomembno je, da v 
dejavnostih uživajo, ker je to druženje s sovrstniki bogata popotnica za življenje. Pri mlajših 
je pomembno tudi, da obiskovanje dejavnosti doživljajo kot igro in sprostitev, za razliko od 
obiskovanja pouka, ki je obveza.  
 
Nekje med šolski obvezen program in obšolske dejavnosti izven šole se potem vrine še šola, 
ki ponuja poleg osnovnega programa še razširjene programe izobraževanja. Za dijake je 
vključevanje v razširjene programe prostovoljno in v veliki meri neodvisno od staršev. 
Nekatere dejavnosti uvrstimo pedagoški delavci v svojo obvezo in so za dijake brezplačne, 
pri nekaterih pa se ni možno izogniti stroškom prevoza, bivanja, vstopnin in podobnega. 
 
Na Gimnaziji Murska Sobota ponujamo zelo pester nabor razširjenega programa, pri čemer 
poskrbimo tako za dijake z učnimi težavami kot za nadarjene. Za dijake z učnimi težavami 
smo na razpolago takrat ko nas zaprosijo, uradno pa v časovni in vsebinski razdelitvi temu 
namenimo 35 ur na leto. Žal mnogi ne izkoristijo te priložnosti, pa čeprav bi jo rabili. 
Privatne inštrukcije, katere plačajo doma starši, so največkrat potuha za lenobo, le 
izjemoma so nujno potrebne, pa še takrat bi dijaki lahko bolje izkoristili omenjene možnosti 
v šoli. Pomembno je, da smo dijakom na voljo takrat, ko zaprosijo za pomoč. Vse pogosteje 
se nas obračajo tudi preko elektronskih medijev, ker jim je tako enostavneje. Zgodi se, da 
se zadnji dan pripravljajo na preverjanje znanja in ugotovijo, da jim kaj ni jasno ali da dvomijo 
v pravilnost rešitve. Takrat se preko elektronskih sporočil ali klepeta obrnejo na nas z 
vprašanji. Tovrstna podpora dijakom pomeni ogromno, od nas pedagogov pa zahteva 
navzočnost v sodobnih medijih in pripravljenost na pomoč tudi ob nenavadnih obdobjih 
dneva, na primer pozno ponoči. Nekaj čisto drugega pa je ura konzultacije za športne 
oddelke. Tovrstna ura je umeščena v urnik in se takrat realizira ter tako spada v osnovni 
program izobraževanja. 
 
Zadnja leta je v porastu tudi delež dijakov s posebnimi potrebami, vendar pri večini dijakov 
to ne pomeni posebnega napora pri izvedbi pouka, so pa bolj zahtevni primeri, kjer pa so 
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potrebne prilagoditve pouka do take mere, da jih čutimo vsi pri pouku. Takim dijakom 
ponudimo tudi dodatne ure za razlago in utrjevanje in jim tudi prilagodimo učna gradiva. 
Zavedamo se koliko obojestranskega napora je za vsakim uspehom takih dijakov, zato so 
nam njihovi dosežki v toliko večje zadovoljstvo. Pri tem odigra ključno vlogo svetovalna 
služba, ki nam po potrebi uredi tudi strokovno pomoč specialista, če gre za res poseben 
primer, s katerim še nimamo dovolj izkušenj.  
 
Dijakom ponujamo izbirne vsebine, kjer si morajo nabrati določeno število ur na šolsko leto, 
kar spada v osnovni program izobraževanja, zato tega ne bomo opisovali. Spada pa v 
razširjeni program delo z nadarjenimi. V gimnazijski program se praviloma vpišejo 
uspešnejši učenci osnovnih šol, zato ne preseneča, da je zadnji čas prava poplava dijakov s 
statusom nadarjenega. Mnogo dijakov ta status pridobi že v osnovni šoli, ko pa zaznamo 
primer dijaka brez tega statusa in menimo da je primeren za status nadarjenega, speljemo 
proceduro testiranja in evidentiranja. Na Zavodu za šolstvo teče projekt »Inovativna učna 
okolja za delo z nadarjenimi dijaki«. V mrežo šol je vključena tudi naša šola. Cilj projekta je 
»zasnovati mrežo podpore med vključenimi šolami za sprotno izmenjavo izkušenj in 
modelov, za obravnavo izvedbenih in strokovnih rešitev ter za združevanje aktivnosti in 
strategij za delo z nadarjenimi in najbolj nadarjenimi dijaki« (ZRSŠ, 2018). Pomisleki so glede 
tega, da premalo vlagamo v delo z nadarjenimi. Finančni vložki v uspešne in nadarjene 
dijake so predvsem v obliki Zoisovih štipendij, kjer pa ni evalvacije glede tega kako se ta 
denar porabi in kakšni so učinki. Koncept dela z nadarjenimi ni bil posodobljen od leta 2007, 
ni vzpostavljenega modela dela z nadarjenimi, ni sistemsko zagotovljenega financiranja za 
delo z nadarjenimi, ni ustreznega sistema izobraževanja učiteljev in mentorjev ter ni 
sistematične ponudbe programov za nadarjene. Temu je prisluhnilo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, ki je konec avgusta 2017 izdalo javni razpis težak približno 
dva milijona evrov »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni 
orientaciji za nadarjene«, katerega cilj je »spodbujanje prožnih oblik učenja in oblikovanje 
podpornega okolja, ki omogoča nadaljnji razvoj kompetenc in karierno orientacijo 
nadarjenih dijakov z namenom, da se poveča delež šol, ki izvajajo oblike učenja, ki dijakom 
zagotavljajo nadaljnji razvoj njihove nadarjenosti. Javni razpis je usmerjen na dijake, ki so 
svojo nadarjenost izkazali v že razvitih oblikah dela, namenjenih razvijanju nadarjenosti, kot 
so npr. tekmovanja, tabori, natečaji, in jim omogoča nadaljnji razvoj kompetenc na 
področju, na katerem so izkazali posebno nadarjenost.« (MIZŠ, 2017) Na razpisu sta bile 
med drugim izbrani središči za kohezijski regiji vzhod in zahod. Vsako središče ima svoje 
zadolžitve, v prvi vrsti pa bi naj poskrbelo za to, da bi se razvile določene podporne 
dejavnosti nadarjenim na določenih šolah, ki bi se nudile tudi ostalim in po potrebi tudi 
prenesle ne druge šole. Gre za ukrepe, ki bodo zaradi izmenjave dobrih izkušenj imeli 
daljnosežne učinke.  
 
Za našo regijo je zanimivo Razvojno središče talentov (Projekt RaST, 2018) s sedežem na II. 
gimnaziji Maribor, ki je središče kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Poskrbeti mora za 
podporno okolje za delo z nadarjenimi, razviti kriterije glede »preverjene« nadarjenosti in 
podprti oblikovanje in realizacijo individualnih načrtov dela, to je tako imenovanih IND-ov. 
To razvojno središče je na začetku tega leta izdalo javni poziv za sofinanciranje aktivnosti 
za nadarjene, na katerega so se lahko prijavile šole. Tudi Gimnazija Murska Sobota je bila 
uspešna s prijavo dejavnosti astronomija. V njej smo sistemsko podprli dijaka, ki je osvojil 
zlato priznanje iz astronomije, uspešno se je udeležil 25. Sanktpeterburške astronomske 
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olimpijade in izbornega postopka za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike, 
kjer je le za las zgrešil uvrstitev v slovensko ekipo. Na maturi iz fizike se je uvrstil med štiri 
najuspešnejše dijake, ki so osvojili 99 točk od 100 možnih. Seveda je tak uspeh dijaka 
posledica mnogih dejavnikov, predvsem angažmaja dijaka, vendar je tudi šola z vključitvijo 
dijaka v projekt RaST omogočila tak vrhunski rezultat. Z dijakom se je intenzivno 
individualno delalo na poglabljanju in nadgradnji vsebin, omogočila se mu je udeležba na 
Masterclass delavnici in nabavljen je bil priročen teleskop posebej primeren za tekmovanja 
iz astronomije. Vključenost v projekt daje šoli finančna sredstva, katera se morajo strogo 
namensko porabiti za delo z nadarjenim dijakom, tako da se pokriva strošek dela mentorja 
v obliki povečanega obsega del, prevozni stroški za udejstvovanje dijaka in materialni 
stroški. Priložnostno se je dejavnosti pridružila tudi skupina drugih nadarjenih dijakov, kar 
poveča učinek na šoli. 
 
Posebna priložnost za šole so društva, ki se nemalokrat srečujejo s prostorskimi težavami, 
dejavnosti pa izvajajo takrat, ko ni pouka, zato so šole kot nalašč za sobivanje društva in 
šole. Podajmo primer Astronomskega društva Kmica, ki gostuje na naši šoli že mnogo let. 
Astronomija je zelo privlačna za mladino, zato se aktivnosti med društvom in šolo 
prepletajo v obojestransko korist. Šola nudi društvu prostor in svojo opremo, društvo pa 
šoli svojo opremo, strokovno pomoč pri raziskovalnih nalogah, izvedbo astronomskih 
večerov, predavanj, delavnic in podobno. Posledično so jedro društva ravno naši gimnazijci. 
Za dijake je to velika priložnost, ker se na svoji šoli počutijo bolje, srečujejo se s študenti, 
strokovnjaki in znanstveniki, ki so jim tako bliže. Dijaki društvu pomagajo pri izvedbi raznih 
dogodkov, ki so odprti za širšo javnost in tako je to priložnost za skupne predstavitve v 
medijih. Sobivanje društva se odraža na odličnih uspehih v tekmovanjih astronomije, ki 
sežejo do olimpijade, šola pa je vsako leto organizator državnega tekmovanja v znanju 
astronomije za vzhodne in severne regije Slovenije. Tudi dejstvo, da trenutno študirata dva 
naša bivša dijaka astronomijo pove svoje. Eden izmed njiju je med šolanjem pri nas uspel 
pridobiti nagrado »Mladi upi«, kar mu je prineslo med drugim tudi finančna sredstva. To mu 
je omogočilo nabavo niza tuje strokovne literature, kvalitetne opreme za astronomska 
opazovanja, računalnika in udeležbe na strokovno-znanstvenih srečanjih. Za razširjen 
program izobraževanja je to bila velika pridobitev, saj je dijak takrat samostojno vodil tudi 
niz aktivnosti iz področja astronomije, kar je bilo za ostale na šoli toliko bolj privlačno. 
 
V trenutno hitro drveči informacijski družbi, ki se pogosto seli tudi v virtualne svetove, je 
vse manj časa za vrednote kot so solidarnost, strpnost, spoštovanje socialno šibkejših in 
enakopravnost. Najboljši način za sprejemanje teh vrednot je aktivna udeležba v 
dejavnostih prostovoljstva. Nekatere aktivnosti (prostovoljna socialna pomoč, 
krvodajalstvo) so vključene v obvezne izbirne vsebine, še bolj pa so pomembne 
priložnostne dejavnosti mimo rednega programa, saj te ne štejejo neposredno pri pouku. 
Komaj v takih primerih se vidi prava iskrenost posameznika glede opredelitve za 
sodelovanje. To so manjši projekti, vendar vitalni za razvoj mladih, pa naj si bo to negovanje 
medgeneracijskih odnosov (obiski domov za starejše, projekt Simbioza) ali pa strpnosti do 
udeleženih v posebne programe vzgoje in izobraževanja (Osnovna šola IV Murska Sobota). 
 
Priložnostni dogodki na šoli, kot so recimo proslave, informativni dnevi, tabori in delavnice 
za osnovnošolce so idealna priložnost za razširjen program. Za izvedbo takih dejavnosti je 
potrebno vložiti dosti truda. Marsikatero tako dejavnost bi lažje izvedli sami, kot pa da 
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vključujemo dijake, vendar za njih je to priložnost za razvoj talentov, kar je lahko ključnega 
pomena, če jih zadenemo ravno na njihovem področju, kjer so uspešni in v njem uživajo. Za 
proslave je logično, da nastopajo dijaki pod pedagoškim mentorstvom, pri nas pa se je 
nedavno obneslo, da je celotno pripravo in izvedbo programa vodil dijak in to v Gledališču 
Park. Zanj je to bil poseben izziv, saj mu je bilo izkazano veliko zaupanje, proslava pa je bila 
na odličnem nivoju. Navdušeni so bili tako dijaki kot mi pedagogi. Tudi pri informativnih 
dnevih smo preizkusili varianto, ko smo izvedbo večinoma programa prepustili dijakom in 
se je dobro obneslo. Dijaki poskrbijo za sveže ideje, niso toliko obremenjeni s preteklimi 
izvedbami in dajo poseben pečat aktivnostim. 
 
Na šoli se je dobro uveljavil naravoslovni tabor na začetku poletnih počitnic. V strokovnem 
delu se gostujoči učenci razdelijo v tri skupine, tako da je vsaka skupina eno uro pri eni od 
dejavnosti, ki so tri: fizika, kemija in biologija. Vmes je tudi prosta ura za malico, za katero 
poskrbi šola. Po strokovnem delu sledi bolj sproščeni kulturno-športni del. Tabor traja tri 
dni, zadnji dan pa je na koncu tudi zaključek, na katerega so vabljeni starši. V trenutni 
organizacijski shemi so po dejavnostih učenci prosti in prespijo doma. Pozitivni odzivi so 
nas opogumili, da bomo tabor razširili, tako da bodo tudi večerne dejavnosti, kot na primer 
astronomija, učenci pa bodo prespali na šoli, kar je praksa marsikje drugje. Po tej prvi širitvi 
bomo morda kdaj še dodali kak dan, da bo tabor trajal več kot tri dni. Upamo tudi, da se 
bodo ostali aktivi opogumili in organizirali še kak tabor iz njihovega področja. Mnenja se 
krešejo glede vključevanja dijakov v strokovni del, tako da jih za zdaj vključujemo le v 
kulturno-športni del. 
 
Šola organizira tudi razne delavnice in predavanja za osnovnošolce, v katere so tudi močno 
vpeti dijaki. Večina dejavnosti je ponujena osnovnim šolam v projektu GMS gre v OŠ. 
Aktivna vpetost dijakov približa učencem gimnazijo in poskrbi za manj formalno vzdušje, za 
dijake pa je to pomembna izkušnja. Za dijake so tudi zelo privlačne neobvezne strokovne 
ekskurzije, katere ponudimo na začetku šolskega leta. Pokrivajo širok spekter področij. 
Trudimo se, da bi bilo dobro razmerje med ceno in kvaliteto, saj se zavedamo, da so 
finančna sredstva dijakov, oziroma staršev, omejena. V primeru socialne stiske priskoči na 
pomoč tudi šolski sklad, vendar kot premnogo krat v podobnih situacija, se tisti ki so najbolj 
potrebni pomoči ne oglasijo. 
 
Predstavili smo nekaj dejavnosti razširjenega programa izobraževanja na Gimnaziji Murska 
Sobota. Z njimi komplementarno oplemenitimo obvezen program. Pri tem ne zanemarimo 
niti učno šibkejših niti nadarjenih dijakov. Z dobro premišljenimi kreativnimi izboljšavami ob 
podpori vodstva šole nenehno dvigamo kvaliteto dejavnosti in s tem omogočamo dijakom 
optimalen uravnotežen razvoj. 
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Lidija Pelcl Mes 
Osnovna šola Beltinci 

10 LET PROJEKTA PASCH NA OŠ BELTINCI 
 
Povzetek 
Osnovna šola Beltinci se je leta 2008 na pobudo Nemškega zunanjega ministrstva, Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo ter Goethe inštituta Ljubljana vključila v mednarodni projekt 
PASCH – Schulen: Partner der Zukunft (PASCH - Šole: partnerji prihodnosti). 
Cilj programa je bil vzpostaviti mrežo 1000 partnerski šol po vsem svetu, katerih učenci naj 
bi bili deležni najboljšega možnega izobraževanja. Pri tem je velika pozornost namenjena 
pouku nemškega jezika. Program učiteljem ponuja metodično-didaktično dodatna 
izobraževanja in tečaje jezika ter opremlja šole z modernimi multimedijsko uporabnimi 
učnimi gradivi, učili in materiali o deželoznanstvu. Razen tega Goethe inštitut v okviru 
iniciative pošilja po svetu svetovalce za poučevanje kot podporo partnerskim šolam. 
Učencem pa program ponuja številne aktivnosti, kjer izboljšujejo in krepijo svoje znanje 
nemščine, navezujejo stike s svojimi vrstniki iz drugih držav in z različnimi izkušnjami gradijo 
svoje osebnosti.  
Danes - 10 let kasneje, program povezuje več kot 1800 šol po vsem svetu, kjer ima nemški 
jezik veliko dodano vrednost. Projekt je na naši šoli postal način življenja. 
 
Ključne besede: mednarodni projekt, mreža partnerskih šol, nemški jezik, Goethe inštitut, 
izobraževanje 
 
 

10 YEARS OF PASCH PROJECT AT PRIMARY SCHOOL BELTINCI 
 
Abstract 
In 2008 Beltinci Primary School entered an international project PASCH – Schulen: Partner 
der Zukunft (PASCH - Schools: Partners for the Future) at the initiative of German Ministry 
of Foreign Affairs, National Education Institute Slovenia and Goethe Institute Ljubljana.  
The aim of the project is to create a network of 1000 partner schools from all over the world 
whose students should get the best possible education. A great emphasis is put on learning 
German language. The project offers the teachers a lot of different didactic seminars, 
language courses and modern learning and teaching materials. Goethe Institute also 
provides the schools with the consultants for teaching, who help and advise them. The 
students are offered numerous activities for learning and improving their knowledge of 
German, for making contacts with students from other countries and thus improving their 
social skills.  
Today, 10 years later, the project connects more than 1800 schools from all over the world, 
where the knowledge of German is highly appreciated. The project has become a way of 
life at our school. 
 
Keywords: international project, partner schools network, German language, Goethe 
institute, education 
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1 Uvod 

Osnovna šola Beltinci se je leta 2008 na pobudo Nemškega zunanjega ministrstva, Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo ter Goethe inštituta Ljubljana vključila v mednarodni projekt 
PASCH – Schulen: Partner der Zukunft (PASCH - Šole: partnerji prihodnosti). 
 
Cilj programa je bil vzpostaviti mrežo 1000 partnerski šol po vsem svetu, katerih učenci naj 
bi bili deležni najboljšega možnega izobraževanja. Pri tem je velika pozornost namenjena 
pouku nemškega jezika. Program učiteljem ponuja dodatna metodično-didaktično 
izobraževanja in tečaje jezika ter opremlja šole z modernimi multimedijsko uporabnimi 
učnimi gradivi, učili in materiali o deželoznanstvu. Razen tega Goethe inštitut v okviru 
iniciative pošilja po svetu svetovalce za poučevanje kot podporo partnerskim šolam. 
Učencem pa program ponuja številne aktivnosti, kjer izboljšujejo in krepijo svoje znanje 
nemščine, navezujejo stike s svojimi vrstniki iz drugih držav in z različnimi izkušnjami gradijo 
svoje osebnosti.  
 
Danes - 10 let kasneje, program povezuje že več kot 1800 šol po vsem svetu, kjer ima nemški 
jezik veliko dodano vrednost.  
 
Naša šola se najintenzivneje povezuje s šolami v regiji MOE: Mittel-Ost-Europa 
(Srednjevzhodna Evropa), ki vključuje 21 šol iz 8 držav srednje in vzhodne Evrope. To so: 
Madžarska, Slovaška, Češka, Poljska, Litva, Latvija, Estonija in Slovenija. Se pa z različnimi 
internimi projekti občasno povezujemo tudi s šolami v Braziliji, Avstraliji in na Kitajskem. 
 
Zelo smo ponosni, da smo edina šola v Sloveniji, ki je vključena v ta projekt in veseli smo, da 
pišemo uspešno zgodbo že celih 10 let. 
 
2 Aktivnosti v projektu 

V času globalizacije, kjer ima vse večji sporazumevalni pomen angleški jezik, je učenje 
nemščine dodana vrednost. Predvsem za kraje, ki ležijo v neposredni bližini meje z Avstrijo, 
je učenje nemščine velikega pomena. Ljudje se zaposlujejo v sosednji državi, kjer za svoj 
uspešen začetek kariere najprej potrebujejo nemščino. Tudi Nemčija, kot neka obljubljena 
dežela, ni daleč. Mladim ljudem meje in oddaljenost več ne predstavljajo ovir, pač pa nove 
možnosti in poti za uspešno in dobro življenje. V takih časih je učenje nemščine poleg 
angleščine več kot le dodana vrednost, ampak celo nuja.  
 
Za učence kakor tudi učitelje naše šole v projektu potekajo številne aktivnosti. 
 
a. Izpiti iz znanja nemščine 

Izpiti Goethe inštituta so svetovno znani in se izvajajo po celem svetu. Pridobljeni certifikati 
so prav tako veljavni po celem svetu, zelo priznani, ugledni in visoko cenjenji. Predpogoj za 
pristop k izpitu je znanje nemščine. Izpiti se delijo glede na predznanje nemščine oziroma 
na število ur, v katerih se je učenec učil nemščino (v šoli ali jezikovnem tečaju). Na naši šoli 
se vsako leto izvajajo izpiti Fit in Deutsch 1 in 2, ki dokazujejo znanje nemščine na nivoju A1 
in A2. K izpitu vsako leto pristopi v povprečju 40 učencev, ki za uspešno opravljeno delo 
prejmejo certifikat. Izpiti so za naše učence brezplačni. 
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b. Štipendije in izobraževanja za učitelje 

Vsako leto dva učenca prejmeta štipendijo in preživita 3 tedne v poletni šoli (Jugendkurs) v 
Nemčiji. Do sedaj se je poletnih šol udeležilo že več kot 20 učencev. Učenci se vračajo s 
pozitivnimi izkušnjami, marsikateremu od njih so se odprla nova obzorja in želja po šolanju 
v tujini.  
 
Vsako leto prejmemo tudi po eno štipendijo za učitelje. Tako se v poletnih mesecih 
udeležujemo jezikovnih ali izobraževalnih tečajev v Nemčiji, ki so odlična in neprecenljiva 
izkušnja za osebnostno in profesionalno rast. Srečujemo se s priznanimi strokovnjaki na 
področju vzgoje in izobraževanja ter izmenjujemo dragocene izkušnje z ostalimi učitelji 
naših partnerskih šol. Zato naš pouk nemščine temelji na sodobnih in inovativnih učnih 
metodah, kjer velik poudarek dajemo gibanju, slišanemu in videnemu, ustvarjanju in 
medpredmetnemu povezovanju. 
 
Udeležujemo pa se tudi različnih eno- ali dvodnevnih izobraževanj, ki nam jih ponujajo 
Goethe inštituti tako doma kakor tudi v tujini. Skozi izobraževanja spoznavamo različne 
tehnike, oblike in metode, ki nam pomagajo popestriti in obogatiti pouk nemškega jezika. 
 
c. Tematske delavnice 

Poseben dogodek v prejšnjem šolskem letu je bil obisk nemškega glasbenika Phila Vetterja, 
ki je z učenci izvedel glasbeno delavnico in potem koncert za celo šolo.  
 

 
Slika 1: Koncert Phil Vetter 
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Obiskal nas je čarovnik iz Nemčije, ki je pripravil delavnice za učence in učitelje in nas naučil 
nekaj čarovniških trikov. 
 
Obiskal nas je lutkar iz Nemčije, ki nam je pokazal delo z velikimi lutkami. S pomočjo lutke 
je mogoče tuji jezik skozi igro približati učencem in jih spodbujati pri komunikaciji. Poudarek 
je bil na uporabi lutke pri pouku predvsem v nižjih razredih, čeprav je mogoče take tehnike 
in oblike dela uporabiti tudi pri starejših učencih.  
 
Udeležili smo se glasbene delavnice v Györu, kjer smo z nemškima raperjema skladali pesmi 
in jih predstavili na zaključnem koncertu.  
 

 
Slika 2: Glasbena delavnica v Györu 

 
V jeseni pod imenom PASCH-Camp za devetošolce izvajamo intenzivne dvodnevne učne in 
glasbene delavnice na Pohorju, nazadnje z znano slovensko pevko Bilbi, ki prepeva tudi v 
nemščini.  
 
Dve leti smo se skupaj z Gimnazijo Murska Sobota družili v Theaterprojektu oz. gledališki 
igri v nemškem jeziku. Učenci so se z mentorji gledališke igre in filma družili v delavnicah, 
kjer so se seznanili z osnovami gledališke igre. Delavnice so potekale v Varšavi na Poljskem 
in Beltincih, zaključna prireditev pa je bila v Pecsu na Madžarskem.  
 
Z učenci se ob večjih praznikih kot so božič in velika noč redno družimo na popoldanskih 
delavnicah, kjer izdelujemo različne stvari ter spoznavamo načine praznovanja v nemško 
govorečih deželah. Izvajamo tudi različne druge delavnice kot so zeliščarstvo, junaki iz 
risank, ogled nemških filmov, branje pravljic, športne aktivnosti, snemanje kratkih 
videofilmov … 
 
Prav tako s svojimi prispevki sooblikujemo spletni časopis projekta naše regije KLICK 
(http://blog.pasch-net.de/klick/) ter objavljamo zanimivosti iz našega življenja in dela na 
blogu projekta (http://blog.pasch-net.de/deutschinmoe/categories/18-Mittelosteuropa). 
  
  

http://blog.pasch-net.de/klick/
http://blog.pasch-net.de/deutschinmoe/categories/18-Mittelosteuropa
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d. Strokovne ekskurzije 

Zagotovo najbolj atraktivne so dvodnevne ekskurzije v München. V dveh dneh si ogledamo 
vse glavne znamenitosti bavarske prestolnice in se naučimo tudi kaj koristnega za življenje.  
 

 
Slika 3: Pred Allianz Areno v Münchnu 

 
Radi pa se odpravimo tudi v sosednjo Avstrijo. Tako so na našem že ustaljenem programu 
ogled in spoznavanje Bad Radkersburga, adventni Graz ter potep po čokoladnici Zotter, 
Riegersburgu in živalskem vrtu Herberstein.  
 
Že osemkrat smo se z ekipami petošolcev udeležili snemanja nemškega otroškega kviza 1, 
2 oder 3, ki poteka v Münchnu in ki ga je mogoče gledati po celem svetu na nemškem 
televizijskem kanalu ZDF.  
 

 
Slika 4: S snemanja otroškega kviza 1, 2 oder 3 
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e. Mednarodne izmenjave in obiski 

Izvedli smo dve izmenjavi s partnersko šolo na Slovaškem z naslovoma 
Jugendbegegnungen - Unsere Stadt/Unser Land (Naše mesto/Naša dežela) ter Sport in 
unserer Stadt (Šport v našem mestu). Vsakokrat se je izmenjalo po 15 učencev ter dva 
učitelja. V dveh zaporednih letih smo mi gostili slovaško partnersko šolo, potem smo obisk 
vrnili. V petih dneh smo v različnih delavnicah in ogledih spoznavali kulturo in način življenja 
drug drugega in krepili nemščino kot naš sporazumevalni jezik.  
 
Izvedli pa smo tudi virtualne izmenjave s partnerskimi šolami v Avstraliji, Braziliji, Kitajski, 
Poljski, Estoniji, Slovaški, Madžarski … Izmenjavali smo pisma ter poslikane vrečke iz blaga.  
 
Že dvakrat smo gostili nemško veleposlanico oziroma veleposlanika. Obiskala sta nas ob 
podelitvi certifikatov za opravljene izpite iz nemščine, ki potekajo vsako leto junija.  
 
Vsako leto ponudi nemški projekt „kulturweit“ 400 mest za delo prostovoljca na področju 
kulture in izobraževanja. Tako smo imeli priložnost gostiti dva nemška prostovoljca, ki sta 
pri nas preživela pol leta in bila v nenehnem stiku z našimi učenci in v pomoč učiteljicam pri 
pouku nemščine.  
 
Na delovnih sestankih se nenehno leto srečujemo na naši ali kateri drugi šoli v regiji z 
ravnatelji partnerskih šol, koordinatorji in direktorji Goethe inštitutov. V čast si štejemo, da 
nas je obiskal tudi vodja projekta naše regije iz Prage. 
 
f. Mednarodni natečaji 

Sodelujemo na številnih mednarodnih natečajih, ki jih razpisujejo Goethe inštituti širom 
sveta in kjer razvijamo svoje jezikovne in kreativne zmožnosti: Postkarten aus meiner 
Zukunft, Sprachgeschwister, Wolke 7, Spieltrieb, Karaoke, Amors Pfeil, Top 100 
Sehenswürdigkeiten Deutschlands, Designerwettbewerb, Fotowettbewerb, 
Märchenwelten …če omenim le nekaj najbolj prepoznavnih in nagrajenih.  
 
Najbolj ponosni smo na kreativni natečaj za oblikovanje vrečke iz blaga, škatlice za malico 
in stekleničke za vodo – tema je bila trajnost, stabilnost in varovanje narave, ki ga je ob 10 
letnici projekta PASCH razpisal Goethe Institut Praga. Na natečaj je prispelo več kot 700 
izdelkov učencev regije MOE. Med njimi so bili tudi izdelki učencev naše šole. Ker je bilo 
toliko dobrih idej, so se na GI odločili, da bodo izdelali po dve vrečki, dve škatlici in dve 
steklenički, poleg tega pa natisnili še 13 razglednic z različnimi motivi. Vsi izdelki so 
trajnostno naravnani ter izdelani iz recikliranih surovin in brez težkih kovin. Namenjeni 
bodo kot darila ob 10 obletnici projekta PASCH. Še prav posebej smo ponosni, da ena izmed 
avtorica zmagovalnih stekleničk prihaja tudi iz naše šole.  
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Slika 5: Avtorica zmagovalne stekleničke ob 10. obletnici projekta PASCH 

 
3 Zaključek 

To so le najpomembnejši dogodki, ki so zaznamovali naših 10 let v projektu. Projekt je na 
šoli postal način življenja. Nenehno se dogaja veliko aktivnosti, ki pritegnejo učence, tudi 
tiste, ki se nemščine ne učijo. Menim, da je veliko odvisno tudi od učitelja, kako motivira in 
vključuje učence v neko aktivnost. Učenci so zadovoljni, radi se družijo v nemških 
delavnicah. Nova tehnologija in oprema pomenita tudi večji interes za učenje in dodatno 
motivacijo. Učenci imajo različne razloge, zakaj se učijo ravno nemški jezik. To so povedali 
tudi v krajšem amaterskem videofilmu:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZDU_XOQaCd0.  
 
Na šolo prihaja tudi veliko nemške literature. Učenci se zelo dobro odzivajo na nove medije 
in novo tehnologijo (utrjevanje snovi s pomočjo Power Point prezentacij, videoposnetki 
…). 
 
Na blogu (http://pasch.splet.arnes.si/) sproti poročamo o vseh aktivnostih v okviru 
projekta. Pojavljamo se tudi v različnih medijih in tako prispevamo k prepoznavnosti in 
ugledu naše šole na državni in mednarodni ravni. 
 
Sodelovanje z domačim Goethe institutom v Ljubljani, kakor tudi z našima 
koordinatorkama v Pragi in Budimpešti je odlično in primer vzorčnega sodelovanja na 
mednarodni ravni. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDU_XOQaCd0
http://pasch.splet.arnes.si/
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Seveda pa z velikim veseljem pričakujemo nove izzive v prihodnjih letih. 
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Jernej Šček 
Znanstveni licej Franceta Prešerna - Trst 

BISTVENOST NEBISTVENEGA: FILOZOFIJA KOT KRALJEVSKA POT V 
UČITELJSKI POKLIC 

 
Povzetek 
Učitelj filozofije ima privilegirano mesto v odkrivanju problemov poučevanja na gimnazijski 
ravni. Ker se vsakodnevno sooča s kazalom zahodne civilizacije, ima vpogled v vsebine in 
orodja naše tisočletne kulture. Namesto odkrivanja vedno novih, pogosto izumetničenih 
didaktično-metodoloških pristopov, so rešitve sodobnih vprašanj lahko razmeroma stare. 
Univerzalni odgovori na univerzalna vprašanja. V prispevku avtor zagovarja stališče, da je v 
gimnazijsko prakso potrebno vnesti dostojanstvo humanističnih ved, ki naj temeljijo na 
dialogu s tradicijo. V pouk naj se vrača metodika dela z besedili, torej globinsko in 
kontekstualno preučevanje avtorjev in naukov, pri preverjanju znanja pa naj prevladujejo 
odprte oblike, kot je denimo pisanje eseja. V nasprotju s prevladujočo logiko uvajanja 
tehnoloških, multimedijskih in didaktičnih inovacij avtor meni, da dobro šolo delajo dobri 
učitelji. Učitelji kot javni intelektualci, ki živijo svojo stroko in jo obvladajo (prek učbeniških 
okvirov) do te mere, da lahko tvegajo samorefleksijo in se odprejo demokratičnemu 
dialogu. Le tako bo šola ostala šola življenja. 
 
Ključne besede: humanistika, učitelj filozofije, samospoznavanje, pisanje eseja, delo z 
besedili 
 

THE IMPORTANCE OF UNIMPORTANT: PHILOSOPHY AS THE KING ROUTE 
TO TEACHING PROFESSION 

 
Abstract 
A philosophy teacher has a privileged position for discovering the problems of 
contemporary teaching at high school. Daily in contact with the index of western 
civilisation, he masters the contents and the conceptual tools of our milleniary culture. 
Instead of discovering new, frequently artificial didactics and methodologies, he could 
simply use the old skills of the masters. Universal knowledge for universal questions. The 
author of this essay invites to introduce in high school lessons the dialogue with the 
tradition of human sciences: the two methods proposed for this purpose are working with 
texts and writing essays. In contrast with the today’s supremacy of tecnology, multimedia 
and didactics, a good school remains a school with (good) tichers. Public intellectuals that 
belive in their profession as a life style. Mastering its own school subject (beyond the limits 
of textbooks) means being mature for self-reflection and opened for democratic dialogue. 
School must remain school of life. 
 
Keywords: human sciences, philosophy teacher, mesearch, essay writing, working with 
texts 
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V sledečem besedilu bom poskušal odkriti nekaj senc, temnih plati, spregledanih, 
zamolčanih, ali vsaj podcenjenih stranskih učinkov sodobnih didaktično-metodoloških 
pristopov znotraj procesa obveznega šolanja, izhajajoč iz in vračajoč se v izkušnjo 
srednješolskega pouka. »Jezik« prispevka bo praktično sporazumevalni – odprt, 
neznanstven, nesistematičen –, saj snov izhaja iz vsakdana in se (upam) vanj vrača. Pri izbiri 
strokovne oblike sledim načelu, ki je vodilo francoskega humanista Michela de Montaigna 
pri pisanju Esejev: »Ko bi mi šlo za naklonjenost ljudi, bi se bil nakitil s pavjim perjem. Tako 
pa hočem, naj me svet vidi v vsej preprostosti, naravnosti in takšnega, kakršen vsekdar sem, 
brez olepšavanja in umetničenja«.1 
 
Snov za »javno debato« bom črpal iz izkušenj pri pouku filozofije na slovenskem liceju v 
Trstu, ker menim, da ponuja občeveljavno motiviko. Na podlagi praksisa bom skušal 
pokazati, kako je v iskanju učiteljskega kompromisa morda potrebno začeti od začetka, 
odkriti (že) odkrito, stopiti nazaj, da lahko gremo naprej. Zajeti globine preteklosti, da se 
lahko hranimo v sedanjosti. Dostojanstveno priznati, da v naši (čeprav – verjamem – 
dobronamerni) vnemi (ihti) k boljšemu poučevanju večkrat odkrivamo »toplo vodo« in se 
skrivamo za umetnim, ker ne znamo biti naravni.  
 
Stopimo iz abstraktnih višav uvoda k primeru iz vsakdanje prakse, ki lahko – morda – nudi 
rodovitna tla za prikaz nekaterih simptomatskih primerov (problemov) poučevanja. Iz 
deontoloških razlogov bom upošteval poduk stalnega rekla »greh se pove, grešnika pa ne« 
in nakazal sledečo šolsko situacijo. Predstavljajte si, da se nahajamo na večdnevni izmenjavi 
učiteljev, t. i. izkušnji senčenja na neki slovenski gimnaziji. Z velikim zamahom srkam(o) 
dragoceno izkušnjo. Ugotavljam(o) globoke razlike (morda celo neprimerljivost) dveh 
šolskih stvarnosti – slovenske šole v Italiji in v Sloveniji – na več ravneh: institucionalni, 
infrastrukturni, organizacijski, upravni. Oh, ko bi končno razumeli pomen pojmov 
vzdrževanje, dolgoročno načrtovanje, trajnostni razvoj, socialna država! (O podrobnostih 
kasneje.) 
 
Uvodnemu prizoru, ki sem ga resnično doživel, se približajmo prek eksperimenta. Brez 
navodil, brez pričakovanj, brez umestitve v kontekst preberimo sledeči odlomek. Ne 
dopustimo, da bi »zunanji dejavniki« vplivali na sterilnost laboratorija. Preprosto se 
potopimo v tekst in zaplavajmo v njem: 
 
»13) Najsi z brzino si nog na igrišču priteče kdo zmago,  
naj petobòj mu uspè v Zeusovem gaju mordà, 
poleg pisajske vodé, v Olimpiji, najsi rvanje, 
najsi postane prvak v boju bolečem na pest,  
zmaga naj v tekmi strahotni, pankráton svet jo nazivlje, 
naj to dá mu slovés večji v meščanov očeh, 
časten naj sedež dobi, vsem viden, pri letnih agonih, 
javno prehrano celó občina plača mu naj, 
najsi pokloni mu v dar nemara kar celo posestvo, 
najsi prinese vse to zmaga njegovih mu konj: 
vreden ni toliko, kolikor jaz! Ker boljša od sile 

                                                        
1 Iz uvoda »Bralcu«, v: Montaigne, Eseji. Knjižnica Kondor, Mladinska knjiga, Ljubljana 1960, str. 5. 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018 

59 

mož in konj je pa le zmeraj še moja modrost! 
Kult le-ta je brez smisla, prav res, in prava krivica, 
céniti bicepsa moč bolj kakor znanja zaklad. 
Kajti recimo, da res med rojaki je dober atlet kdo, 
tak, da pozna petobòj, spreten v rvanju na pest, 
v teku mordà šampijón – ta bojda najtrši je oreh, 
kadar se mož v tekmi meri ob môči moža –, 
v mestu se ni še zato izboljšal ne red ne postava,  
majhna se mestu korist, bogme, iz športa rodi: 
saj če ob Pise bregovih atlet pribojuje si zmago, 
to ne napolni čez noč z živežem mestnih skladišč.«2 
 
O besedilu, avtorju, obdobju, izvoru tega besedila (verjetno še) ne vemo nič. Morda 
slutimo, da gre za »starejšo« zadevo, slovenščina zveni arhaično. S skupno močjo vihrajmo 
možgane in izluščimo ključne teme, sporočila: intelektualno vs. fizično delo, modrec vs. 
atlet, javno dobro. 
 
Nekaj podobnega sem s tem besedilom naredil sam, ko sem ga ponudil pri »svoji« uri 
filozofije med učiteljsko izmenjavo. Besedilo je »padlo« v razred, nakar smo ga (sokratsko) 
postavili v kontekst zgodovine filozofije, tolmačili znotraj nauka predsokratskega filozofa 
Ksenofana Kolofonskega in ga aktualizirali. Tako je stekla prva polovica ure. V drugi polovici 
sem nameraval poglobiti Ksenofanov doprinos k zgodovini filozofije in spregovoriti o 
monističnem panteizmu (»odkritju enega Boga«) oz. predstaviti njegovo kritiko 
antropomorfskega politeizma. Da bi razumeli ta (nič kaj prijazna) pojma, sem nekemu 
učencu poveril nalogo, naj glasno prebere naslednje tri Ksenofanove fragmente. Takole 
zvenijo: 
 
»17) Ljudje pa mislijo, da se bogovi rodé, da se oblačijo kakor oni in imajo glas in postavo. 
18) Črne, ploščatih nosov si predstavlja bogove zamorec, 
sinjih oči, rusolasi da so, trdijo Tračani. 
19) Ko bi goved in konji imeli roke in znali delati podobe, bi upodabljala goved goveje, konji 
konjske like bogov.«3 
 
Ali je kak izraz, jezikovni ali pojmovni vozel, ki vas zmoti? »Problem«, ki ga ponujam 
uvodoma, je nastal ob prebiranju množinskega samostalnika v tožilniku »like«. Morda se 
intuitivcem že svita, kam pes taco moli. Fantič je Ksenofanove konjske like – v smislu 
podobe ali upodobitve bogov v obliki konja – »prebral« v angleščini kot »lajk«; všeč mi je, 
všeček. Redkokdo je zadevo v trenutku ujel, morda se je komu zarežalo, a nič več; nobene 
»revolucije«, kolektivnega uvida, preloma v poteku ure, šoka. Ura bi lahko tekla mirno 
naprej, ko bi je ne (mentor) ustavil. Kako pogosto pustimo, da skozi naš pouk »stečejo« 
problemi, kot bi to ne bili. Ker nimamo miselnih orodij, da bi jih prepoznali, razumeli, ujeli, 
kaj šele reševali. V meni je zavrelo. Doživel sem to, čemur Lacan pravi vdor realnega. 
Naenkrat smo »padli« v nezavedno brezno sedanjega časa. Fantič – nič (ali vsaj ne 
popolnoma) kriv in nič hudega sluteč – je skozi skoraj neslišen, neviden, nepomemben 
jezikovni spodrsljaj v še bolj nepomembni uri z nepomembnim, za šolski uspeh 

                                                        
2 Predsokratiki, izbral in prevedel A. Sovrè, Slovenska matica, Ljubljana 2002, str. 66–67. 
3  Ibid., str. 67–68. 
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nerelevantnim učiteljem, spregovoril v imenu neke generacije. Skozi njegov lapsus se je 
oglasila neka doba, doba površnosti, dezorientiranosti, neprizemljenosti. Fant je nekaj 
delal, a ni vedel, kaj dela, kot bi parafrazirano rekel Marx v prvi knjigi Kapitala.4 Lapsus je 
primer psihopatologije vsakdanjega življenja: neslišen in neviden dogodek, ki v resnici 
pomeni veliko več. V misel velikega (pa čeprav mnogim nepoznanega) rapsoda iz 
maloazijskega mesta Kolofon je vdrl glas mladega človeka, ki je mnogoboštvo antične 
Grčije premestil v digitalno družbo. Predsokratiki 2.0.: sinkretizem anahronizmov.  
 
Ksenofan je v življenju veliko prepotoval, srečeval različna sredozemska ljudstva, spoznaval 
njih raznolike navade in se poglabljal v vsakovrstna prepričanja ob skupnem morju.5 Pred 
več kot 2500 leti mu je bilo samoumevno, da smo si sosedje različni in da ni v tem nič 
(moralno) spornega. Na podlagi uvida v (upravičeno) raznolikost med kulturami je kot prvi 
zahodni mislec izoblikoval pojmovanje božje edinosti in nepredstavljivosti: če je Bog res 
Bog, mora imeti vendar drugačne značilnosti od spremenljive in minljive tozemeljskosti. 
Bog ne sme biti podvržen »pogledu« različnih ljudstev, saj bi sicer bil za »zamorce zamorski, 
za Tračane tračanski, za goved goveji, za konje konjski, za prašiče ... (»ben, tisto pust’mo 
stat«, Mlakar docet)«. Bogovstvu se človeška podoba ne spodobi. Nasproti v antični Grčiji 
prevladujočemu antropomorfskemu politeizmu je Ksenofan ponudil nauk monističnega 
panteizma: Bog je eden, edini, nima »človeških lastnosti« in je vse, povsod, v vsem.  
 
Predsokratik Ksenofan nas pospremi do prvega sporočila prispevka: zavest in 
samorefleksivnost izkušnje kulturne relativnosti človeštva. Eno najboljših razlag tega 
dejstva nudi sodobna antropologinja Ruth Benedict v članku Antropologija in nenormalno: 
»moralno dobro« pomeni »je v navadi«.6 V tem kopernikanskem obratu spoznavanja drugega 
ne gre preprosto za to, da smo vsi drugačni, ali da vsak ima pravico biti različen – 
enako(pravno)st je načelo, ki zagotavlja (enako) pravico biti drugačni. Za filozofa je 
bistvenejše vprašanje, kaj ta obrat pove o odnosu mi–oni, kaj pove o nas kot spoznavajočih 
(in relacijskih) subjektih. Epistemološki pogled nas preusmeri torej od banalnega 
relativizma kultur k eksistencialnim strategijam uveljavljanja moči med nami (normalnimi) 
in njimi (nenormalnimi). (Ne)normalnost ni naravna danost, inherentna v značilnostih 
kulture ali posameznika, temveč je simbolni konstrukt človeka, ki ne zmore sprejeti svojo 
vrženost v svet, temveč išče in ustvarja eksistencialne koordinate tako, da definira sebe v 
odnosu do drugega. Orientacijo v zemljevidu bivanja, po domače rečeno našo identiteto, 
nam daje zavest o različnosti-drugačnosti-odnosu do drugega. Slovenski filozof Slavoj Žižek 
je pred leti na predavanju v Gorici (Slov. i. k.) to izrazil s trditvijo, da ima »vsak svoje 
Balkance, ki so navadno spodaj desno«. Vsak ima – drugače rečeno – svoje barbare oz. še 
več: barbari smo prav mi, ki barbare ustvarjamo. Človek »potrebuje« nasprotnika, barbara, 
drugega, čefurja, saj prav z umišljenim razlikovanjem do- (proti-) utemeljuje sebe, svojo 
identiteto in meje svojega lastnega sveta. Trst: mesto Basaglijeve antipsihiatrije in Rižarne 
pri Sv. Soboti. Mesto, ki se odpira k drugemu in (ga) obenem zapira. 

                                                        
4 Sloviti odlomek se v celoti sicer glasi: »Ljudje torej svojih delovnih produktov ne postavljajo v medsebojne 

odnose kot vrednosti zato, ker jim te stvari veljajo kot zgolj stvarni ovoji enakovrstno človeškega dela. 
Obratno. Ko svoje raznovrstne produkte drugega z drugim v menjavi enačijo kot vrednosti, enačijo svoja 
raznovrstna dela drugo z drugim kot človeško delo. Tega ne vedo, toda to počno« (K. Marx, F. Engels, S. 
Krašovec, A. Bajt, Kapital: kritika politične ekonomije. Cankarjeva založga, Ljubljana 1986, str. 74).  

5 Na to temo svetujem dokumentarec Michaela Pitiota Mediteran. Mare nostrum (fr. izvirnik Méditerranée, 
2013). 

6 V: FNM: revija za učitelje filozofije, dijake in študente. Let. 11, št. 1/2, RIC, Ljubljana 2004, str. 28–29. 
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S tem – aktualnim in divjim! – uvidom se nekoliko naivno ukvarja že omenjeni humanist 
Montaigne v eseju O ljudožercih: 
 
»Kolikor sem mogel o tem ljudstvu izvedeti, ni po mojem v njem nič barbarskega in divjaškega, 
samo to, da ima sleherni za barbarstvo vse tisto, kar se ne sklada z njegovimi navadami; kajti 
o tem, kaj je res in prav, sodimo zgolj po mišljenju in nraveh tiste dežele, kjer živimo. Tam je 
vedno vse popolno: popolna vera, popolna vlada, skratka, vse je popolno in dovršeno. To 
ljudstvo pa je divjaško samo toliko, kakor pravimo, da so divji sadovi, ki jih je narava rodila 
sama od sebe po običajnem poteku, vtem ko bi morali reči, da so divji poprej tisti sadeži, ki 
smo jim ljudje z umetnim posegom izpremenili naravo in jih odtegnili običajnemu naravnemu 
redu. (…) Ni prav, da skušamo z umetelnostjo prekositi v časti našo veliko in mogočno mater 
naravo. Lepoto in bogastvo njenih del smo tolikanj obložili s svojimi iznajdbami, da smo jo 
povsem zadušili.«7 
 
Filozofija človeku spodnaša tla pod nogami. Je miselni in duhovni potres, ki nas prisili stopiti 
izven varnih okvirov samoumevnega in se postaviti pred razsodišče dvoma. Svojevrsten 
paradoks je, da si v družbi finančnega tveganja in adrenalinskega življenja le malokdo zares 
upa spoznavati samega sebe! Koliko truda zahteva ta (nemogoči) projekt: odgovoriti na 
vprašanje: »Kdo smo (zares)?« Intelektualno delo ni mehanična računalniška funkcija, kot 
to danes zagovarjajo mnogi pod vplivom vere v vsemogočnost znanosti (recimo 
nevroznanosti), temveč je drzna in tvegana avantura, kjer ni poti nazaj. Z odkrivanjem 
globin človekovega mesta v vesolju se često zgodijo nepovratne notranje spremembe. 
Postanemo zahtevnejši, natančnejši, občutljivejši: prava filozofija je samo doživeta 
filozofija, je filozofija, ki izhaja in se vrača v življenje, je način življenja: etični intelektualizem? 
 
Druga vzgojno-izobraževalna funkcija filozofije je v njeni temeljni spoznavni in etični 
rodovitnosti. Gre za vedo, ki vednosti ne skladišči, arhivira, shranjuje in varuje, temveč jo 
ustvarja, spodbuja, rojeva. Dovolj se je poglobiti v etimologijo samega izraza in ugotovimo 
lahko, da filozofija ni modroslovje, veda ali znanost o (imetju, posedovanju, obvladovanju) 
modrosti, kot so jo v slovenščino tolmačili v preteklosti. Filozofija je veliko več (in hkrati 
manj); filozofija je pomensko bližje pojmu radovednost. Je odnos, vez med ljubeznijo in 
modrostjo. O tem, zakaj je filozofija drugačna od drugih znanosti in kaj pomeni rad-imeti-
vednost, lepo spregovori članek učitelja filozofije, Aleksandra Cveka, Čudno je!8, v katerem 
tolmači slovito besedilo Karla Jaspersa Kaj je filozofija? Iz svoje izkušnje črpam prepričanje, 
da redko katera veda tako odpira-k-novemu kot filozofija sama. Na gimnazijski ravni je 
veliko predmetov takih, da črpajo, krčijo in klestijo življenjsko rado(vedno)st učenk in 
učencev: koliko (ne le energijsko) izčrpanih mladostnikov srečujemo naokrog. Pa vendar bi 
naša naloga morala biti ravno obratna: polniti baterije misli in duha, mladostnika usmerjati 
k poti, ki je njemu najprimernejša, saj mora (s študijem, z zaposlitvijo, življenjem) šele začeti. 
Ni hujšega kot poklapan, demotiviran, apatičen, plitev mladostnik: kaj delamo za to, da bi 
jih prebujali? Filozofija je torej bolj kot veda o modrosti ljubezen do le-te, je proces ali pot k 
iskanju modrosti. Napredek in razvoj (v modrosti) se lahko začne samo, če priznamo, da ne 
vemo vsega. Če priznamo, da nam nekaj manjka, da nismo popolni, temveč človeški. O tem 
filozofskem bivanju med modrostjo in nevednostjo nam mojstrsko spregovori Platon v 
svojem Simpoziju: 

                                                        
7 M. de Montaigne, Eseji. Mladinska knjiga, Ljubljana 1960, str. 73. 
8 V: FNM: revija za učitelje filozofije, dijake in študente. Let. 16, 1/2, RIC, Ljubljana 2009, str. 5–18. 
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»Zaradi svojega pomanjkanja je Penija zasnovala naklep, da bo od Porosa dobila otroka. Legla 
je k njemu in spočela Erosa. Zato je Eros postal Afroditin spremljevalec in služabnik, ker je bil 
namreč spočet na njen rojstni dan in je obenem po naravi ljubitelj Lepega – in Afrodita je lepa. 
Ker je torej sin Porosa in Penije, je Erosa doletela takšna usoda. Prvič je vedno ubog in zdaleč 
ne nežen in lep, kot misli množica, ampak grob in zanemarjen, bos in brez doma; vedno 
prenočuje na tleh in brez odeje; spi pred brati in ob poteh pod milim nebom, saj ima naravo 
matere in se vedno druži s pomanjkanjem. Po drugi strani pa tako kot oče stremi po lepih in 
dobrih stvareh: pogumen je, drzen in silovit, izreden lovec, ki si vselej izmišlja neke zvijače; 
željan razumnosti in iznajdljiv, vse življenje filozofira in je izreden čarovnik, strokovnjak za 
strupe in sofist. Po naravi ni smrten niti nesmrten, ampak se v istem dnevu zdaj razcveteva in 
živi, ko se nahaja v izobilju, zdaj umira in spet oživlja (…): biva v sredi med modrostjo in 
nevednostjo.«9 
 
Tretjič: filozofija vzgaja k samovzgoji. Antično geslo spoznaj sam sebe, ki je bleščalo nad 
vhodom preročišča v Delfih, je veliko več kot pasivno preizpraševanje o lastni usodi in 
tegobah življenja, spekulacija o globinah duševnosti. Samospoznavanje je performativ: je 
misel, ki spodbuja k dejavni spremembi, ki nas poganja k drugačnemu bivanju. Eno od 
sporočil humanistične vzgoje je temeljna svoboda, odprtost naše usode: vzemimo (svoje) 
življenje v svoje roke, dokler se le da. Italijanski humanist Giovanni Pico della Mirandola je 
vero v človeka kot kiparja svoje lastne usode (homo faber ipsius fortunae) izrazil v razpravi 
O človekovem dostojanstvu: 
 
»Končno se je najboljši umetnik odločil tako: tistemu, ki mu ne more dati ničesar lastnega, bo 
dostopno vse, kar je bilo razdeljeno med posamezna bitja v zasebno last. Sprejel je torej 
človeka kot stvaritev nedoločene narave, jo postavil v središče sveta in jo takole nagovoril: 
“Ne določenega bivališča, ne lastne podobe, niti kakih posebnih darov ti nisem dal, o Adam, 
zato da bi dobil v last takšno bivališče, takšno podobo in takšne darove, kakršne boš ti sam 
hotel po lastni želji in preudarnosti. Narava drugih bitij je določena in zamejena z zakoni, ki 
sem jih bil predpisal. Ti pa si jo boš določil sam po svoji svobodni presoji, katere oblasti sem te 
zaupal. (…) V središče sveta sem te postavil, da bi se od tod lahko bolje razgledal po vsem, kar 
je na svetu. Nisem te ustvaril ne kot nebeško ne kot zemeljsko bitje, ne kot smrtnika in ne kot 
nesmrtnika, zato da bi si ti sam – častit in svoboden kipar svojega lastnega bitja – izklesal svojo 
podobo tako, kakor bo tebi najbolj všeč. Lahko se boš izrodil in postal nižje, brezumno bitje, 
lahko se boš po svoji volji prerodil in postal nekaj višjega, božanskega«.10 
 
Po latinski etimologiji pojem kulture razumevam in primis, kmečko, bolje rečeno, 
kmetovalsko. Cultus, colere, cultura. Razsvetljenski nergač Voltaire bi rekel »il faut cultiver 
notre jardin«, potrebno je obdelovati naš (notranji, ergo duševni) vrtiček: orati, saditi, cepiti, 
negovati, obroditi. Ponavljam: biti kulturen najprej pomeni biti rodoviten, odprt k novemu, 
kot pravi tržaška intelektualka in pisateljica Alenka Rebula. Tako pa narekuje senegalski 
politik in pesnik iz prejšnjega stoletja, Léopold Sédar Senghor: »Prava kultura je ukoreniniti 
se in se izkoreniniti. Korenine zasaditi v globine rojstne zemlje, v njeno duhovno dediščino, a 
korenine tudi izpuliti, torej odpreti se dežju in soncu rodovitnih odnosov s tujcem (…)«. 
Ohranjati (se), negirati (sebe) in presegati (nas) je edina zdrava, trajnostna dialektika 
osebne in skupinske rasti. Naš vrtiček je planetarni vrtiček: vse je povezano, vse teče, vse 

                                                        
9 Platon, Simpozij, v: Izbrani dialogi in odlomki. Mladinska knjiga, Ljubljana 2003, str. 196. 
10 G. P. della Mirandola, O človekovem dostojanstvu. Družina, Ljubljana 1997, str. 6–7. 
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ima in prej ali slej najde svoj prostor. Filozofija je zame torej neke vrste miselno in duhovno 
kmetovanje. Kdor filozofijo vzame zares, torej ne le kot miselno brkljanje in vajo, temveč 
kot vajo življenja, bo spoznal bližino filozofskega preizpraševanja s kmečkim pojmom 
obdelovanja. Ko pomislim na filozofijo, pomislim na Groharjevega Sejalca. Tako kot kmet 
obdeluje svoj košček zemlje, tako filozof kultivira svoj notranji vrtiček.11 Kultura je v 
splošnem smislu sad, pridelek obdelovanja človekovega miselnega, duševnega in 
duhovnega polja: tam, tukaj, v naši notranjosti, je potrebno iskati rodovitno zemljo življenja. 
Tega so se dobro zavedali stoiki, predvsem rimski filozofi helenistične dobe, ki so opozarjali 
na zablode in stranpota človekovega iskanja sreče. Prisluhnite, kako so aktualne besede iz 
Dnevnika cesarja Marka Avrelija: 
 
»Ljudje si iščejo oddiha na podeželju, na morju, v gorah. Tudi ti imaš večkrat podobne želje. In 
vendar, kako silno nespametno je vse to, ko pa se lahko vsako uro umakneš v samega sebe! 
Saj ne najde človek nikjer tišjega in mirnejšega zavetja kot v svoji duši, zlasti če ima v njej 
zaklade, ki že ob samem pogledu zbujajo čustvo udobnosti. Pod udobnostjo pa ne razumem 
drugega kot nravno blagost. Zato pa si, čim večkrat utegneš, privošči ta oddih in se pomlajaj v 
njem! (…) Zato misli vendar že na to, da se umakneš na tiho pristavico, ki jo nosiš v sebi!«12 
 
Rad bi vas opozoril na še en šolski primer »obdelovalca«. Človeka, ki je v življenju izbral nek 
cilj in vanj usmeril vse svoje moči. Otroška povest Mož, ki je sadil drevesa Jeana Gionoja 
predstavlja zgodbo gorskega samotarja, ki je – daleč od družbe in političnega aktivizma – 
kultiviral svoje bivanjsko okolje. Povsem nevidno je dan za dnem vzgajal svoj cilj in delal 
dobro. Kot koncentrični krogi vodne gladine, ko vanjo vržemo rečni kamen. Sokrat nas uči: 
prava politika je politika zasebnosti: drugim lahko pomagamo le, če najprej pomagamo 
sebi. Vzgajati in kultivirati sebe zato, da nudimo zgled za ostale.  
 
»Ko je prispel tja, kamor je hotel, je zapičil železni drog v zemljo. Tako je naredil jamico, v 
katero je položil želod, potem je jamico zasul. Sadil je hraste. Vprašal sem ga, če je zemlja 
njegova. Odgovoril mi je, da ni. Ali ve, čigava je? Ni vedel. Domneval je, da je občinska ali pa 
morda last ljudi, ki se zanjo ne zmenijo. Prav nič ga ni zanimalo, kdo je lastnik. Z največjo 
skrbnostjo je posadil svojih sto želodov. (…) Že tri leta je sadil drevesa v tej samoti. Sto tisoč 
jih je posadil. Od sto tisoč jih je pognalo dvajset tisoč. Računal je, da jih bo zaradi glodavcev in 
nepredvidljivih božjih načrtov od teh dvajset tisoč izgubil še polovico. Ostalo bo torej deset 
tisoč hrastov, ki bodo rasli v tej zemlji, v kateri doslej ni prav nič raslo.«13 
 
Filozofija nas torej uči spoznavati svoj notranji gozdič in hoditi proti cilju, ki smo ga izbrali, 
po poti, v katero verjamemo, da je naša in prava, da je prava za nas. V potrošniški družbi 
nam na vsakem koraku ponujajo eshatološke recepte, pot, ki nas bo naredila mlajše, boljše, 
srečnejše, bolj fit, slim, smart, happy. Prodajajo nam orodja za najboljše sporazumevanje, 
spletišča za najboljše odnose, knjige za samozdravljenje, priročnike za vzgajanje otrok, 
pijače za uživanje, potovanja za doživljanje. Spomnite se na Avrelijev nasvet: rešitve je treba 
iskati na pravem mestu, znotraj nas, v dušnem vrtičku. Še en stoik, Neronov svetovalec 
Seneka, nas je opozoril, da pot večine oz. množice ni zagotovilo za srečno, torej izpolnjeno 
ali človeku prijazno življenje. 

                                                        
11 Voltaire: il faut cultiver notre jardin. 
12 Dnevnik cesarja Marka Avrelija, IV-3. Slovenska matica, Ljubljana 1988, str. 57–58.  
13 J. Giono, Mož, ki je sadil drevesa. Založništvo Abram, Branik 1998, str. 25. 
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»(II) Dokler pa blodimo vsenaokrog in nimamo nobenega vodnika, temveč sledimo hrupu in 
razglašenemu kričanju ljudi, ki nas vabijo v različne smeri, bomo, kot bi trenil, zapravili svoje 
življenje med blodnjami, pa četudi bi si dan in noč prizadevali za izpopolnitev svojega duha. 
(…) ravno najbolj utrta pot, tista, po kateri hodi največ ljudi, [te] najhuje zapelje. Nič ni torej 
pomembnejše od tega, da ne sledimo čredi pred seboj kakor ovce, ki ne gredo tja, kamor bi 
bilo treba priti, temveč tja, kamor se pač gre. (…) (IV) Kaj nam namreč prepoveduje, da bi rekli 
takole: srečno življenje je svoboden, pokončen, neustrašen, vztrajen duh, nedosegljiv strahu, 
nedosegljiv poželenju; duh, ki mu edino dobro predstavlja poštenje in edino zlo nizkotnost, 
vse ostalo pa kup ničvrednih stvari, ki ne morejo srečnemu življenju ničesar ne odvzeti ne 
dodati: ki prihajajo in odhajajo, ne da bi povečale ali zmanjšale najvišje dobro?«14 
 
Med poučevanjem kraljice humanističnih ved se obregnemo ob prastaro vexata quaestio, 
ali je filozofija kot teoretska, miselna ali duhovna dejavnost domena družbene elite. 
Drugače rečeno: ali je spraševanje o temeljnih, večnih vprašanjih človeštva razkošje redkih 
srečnežev, neke privilegirane nove aristokracije, ki si lahko privošči »zabijati čas« v odvečno, 
nekoristno miselno brkljanje. »Navadni« ljudje imajo druge skrbi, ki so prioriteta. Mislim, da 
se lahko (mora?) šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova upirati dominaciji ideologije 
koristnosti, uporabnosti, takojšnje vnovčljivosti, v osnovi denarne konvertibilnosti. Šola naj 
bo varen prostor, kjer se misli lahko razvijajo, kjer imajo mladi čas in možnost, da stvari 
premislijo in naredijo sami, čas, da delajo na sebi, čas za refleksijo o sebi in svetu. Morda jim 
sicer jemljemo eno zadnjih priložnosti za to, da se srečajo s sabo: ko pa ne spoznajo sebe, 
kako bodo lahko spoznali svet? Ali se vam res zdi, da si časa ne moremo privoščiti, da ne 
moremo odvzeti nekaj minut na račun časa, ki ga (nezavestno) odmerjamo odvečnemu? 
Ste prepričani, da smo v dobi učinkovitosti res tako učinkoviti uporabniki časa? Paradoks za 
paradoksom: družba socialnih omrežij je z obljubo večje učinkovitosti razvodenela in ubila 
učinkovitost komunikacije: več sporočil, manj odnosov. 
 
V debato o otiumu-negotiumu se lepo umešča kratka pripoved, ki so jo v številnih šolah 
Zvezne republike Nemčije v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja vnesli 
med obvezno čtivo. Njeno prizorišče je »pristanišče na zahodnih obalah Evrope« (južna 
Francija, Španija ali Portugalska). Tam turist precej vsiljivo fotografira ribiča, ki se je po 
opravljenem jutranjem delu ulegel v čoln in zdaj med dremežem uživa v vedno toplejših 
sončnih žarkih. Turist zaplete domačina v pogovor in mu predlaga, naj učinkoviteje izkoristi 
svoj čas. Če bi izplul na morje dvakrat, trikrat ali celo štirikrat na dan, potem bi si lahko zaradi 
večjega izkupička kmalu kupil motor za svojo borno barko in naposled ustanovil celo 
majhno pomorsko podjetje: 
 
»Postavili bi majhno hladilnico, mogoče še prekajevalnico, pozneje tovarno ribjih konzerv, 
leteli okoli z lastnim helikopterjem, odkrivali ribje jate in dajali svojim čolnarjem po radiu 
navodila. Lahko bi zakupili pravico do lova na losose, odprli ribjo restavracijo in jastoge brez 
posrednikov izvažali naravnost v Pariz – in potem –, “tujcu od navdušenja kar vzame sapo. 
Majajoč z glavo, užaloščen do dna srca, tako da ga skoraj že mine veselje do dopusta, se zazre 
v mirno plivkajoče valove, v katere se veselo poganjajo neulovljene ribe. 
 

                                                        
14 L. A. Seneka, O srečnem življenju, 7. knjiga Dialogov, v: O srečnem življenju in druge razprave. Knjižna zbirka 

Claritas, Študentska založba, Ljubljana 2001, I – str. 14, IV – str. 23.) 
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“In potem”, pravi, ampak od vznemirjenja mu spet vzame sapo. Ribič ga potreplja po hrbtu, 
kot otroka, ki se mu je zaletelo. “Kaj potem?” vpraša tiho. 
“Potem,” reče tujec s prikritim navdušenjem, “potem bi lahko spokojno sedeli tu v 
pristanišču, dremali na soncu – in opazovali prekrasno morje.” 
“Ampak saj to počnem že zdaj, “pravi ribič”, “mirno sedim v pristanišču in dremam, samo 
vaše klikanje me je zmotilo pri tem.«15 
 
Zgodovinarji filozofije bodo v ribiču, ki išče mir, zlahka prepoznali lik cinika Diogena iz 
Sinope: ta je izbral skromno življenje berača, živel v sodu v pasji družbi in nekoč 
mimoidočemu cesarju Aleksandru Velikemu odgovoril, da nič ne potrebuje, samo to, da se 
mu umakne izpred sonca, saj ga je zasenčil. Še ena, velika lekcija stoicizma: za srečno 
(dostojanstveno, življenja polno) življenje ni potrebno veliko imeti, potrebno je biti. Ugodje 
so razumevali kot odsotnost neugodja (trpljenja, bolečine, nesreče): življenje je kot delo 
kiparja, ki ustvarja umetnino tako, da odvzema lesu ali kamnu materijo. Ni potrebno 
kopičiti, nalagati, zbirati (doživetja, denar, izkušnje, facebook prijatelje), temveč odvzeti, 
kar je odvečno. Ataraksija. 
 
Kot ste ugotovili, se bom v prvem delu besedila sprehodil skozi izbrane odlomke velikih 
zahodnih mislecev zato, da bi opozoril na dragocenost nekoristnih znanosti za pouk na 
gimnazijski ravni. Nadaljeval bi z enim mojih najljubših fragmentov izpod peresa slovenske 
filozofinje Renate Salecl, ki nas opozarja na še enega od problemov, ki smo si jih ustvarili, 
misleč, da bodo dobro deli. Gre za njeno pojmovanje tiranije izbire: namesto da bi nam 
olajšala življenje, nam navidezna svoboda odločanja o vsem mogočem bremeni, otežuje 
vsakdan: vedno bi lahko izbrali kaj drugega, boljšega.  
 
»Kako to, da vse bolj razvejena izbira v razvitem svetu, ki naj bi nam omogočila oblikovanje 
življenja po lastnih željah in doseganje popolnosti, ne vodi v večje zadovoljstvo, temveč v hujšo 
tesnobo ter močnejše občutke neustreznosti in krivde? In zakaj so ljudje za to, da bi tesnobo 
ublažili, pripravljeni slediti naključnim nasvetom ljudi, ki jih v resnici zanima trženje, oziroma 
horoskopom, se ravnati po lepotnih nasvetih kozmetične industrije, se dati voditi 
gospodarskim napovedim finančnih svetovalcev in sprejemati nasvete glede odnosov od 
piscev knjig za samopomoč? Glede na to, da se vse več ljudi podreja tem tako imenovanim 
strokovnjakom, bi se utegnilo zdeti, da se pravzaprav vse bolj želimo znebiti bremena izbire.«16 
 
Tudi šolski sistem se utaplja v odkrivanju in serviranju raznoraznih možnosti izbire. V želji 
po odkrivanju motivacije in zanimanja naših mladih tvegamo, da gradimo okolje 
razvajenosti. Pokojni psiholog Bogdan Žorž ga je imenoval rak sodobne družbe. Učencem 
serviramo vse jedi že pripravljene, namesto da bi si jih skuhali sami. Tako jim odvzemamo 
izkušnjo negacije, poraza, izkušnjo truda in dela. Krademo jim priložnost odraščanja: če je 
odraščanje iskanje in preizkušanje meja lastnega sveta, je vzgojitelj (starš ali učitelj, 
denimo) tisti, ki količke postavlja. Vzemimo si odgovornost za zdravilen, odraščajoč in 
sproščujoč »ne«: reči »ne« pomeni odgovoriti na klic odraščajočega, ki se umešča v svet 
tako, da se upira vzgojitelju. Kdor na ta klic ne odgovori, odvzema možnost izgradnje 
identitete mlademu človeku in se izogne odgovornosti svoje družbene vloge.  

                                                        
15 Heinrich Böll, Anekdota o upadanju delovne morale, v: Manfred Kock, Lenoba. Študentska založba, 

Ljubljana 2013, str. 11–12. 
16 R. Salecl, Izbira. Cankarjeva založba, Ljubljana 2012, str. 9. 
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Nove generacije kontroverzni »vse« že imajo: imajo informacije, blagostanje, topla oblačila 
in polne pomnilne kartice. Nimajo pa socialnih vzornikov, vzgojnih stebrov, ki bi jim urejevali 
promet. Živimo v dobi Telemahov, Odisejevih sinov. Slavni Homerjev ep je namreč še prej 
kot pustolovska odisejada velika zgodba o vrnitvi. Povojne generacije so Očeta najprej 
incestuozno ubile in se nato prelevile v vsemogočno pošast z imenom Narciz. Nove 
generacije pa ob obali gledajo na morje in čakajo, kot Telemahi ali Godoji, da se nekaj, 
nekdo, njihov Oče vrne domov. Z morja se ne vračajo spomeniki, nepremagljive flote, 
strankarski diktatorji, avtoritarni in karizmatični liderji, ljudje-bogovi, očetje-gospodarji. Ne, 
z morja se vračajo fragmenti, zlomljeni drobci, krhki in zdelani mornarji, poraženi očetje, 
reveži, propadli režiserji, prekerni učitelji, migranti, odpuščeni delavci. Mladina išče in čaka 
preprostega pričevalca, ki jim želi posredovati svojo, nesklenjeno izkušnjo. Potrebujemo 
ljudi, ki bi prenašali vero v človeka, v bodočnost, prepričanje v smisel horizontov in v 
koordinatni sistem življenja, ki bi vračale zaupanje v osebno odgovornost. Otroci, ki zaman 
čakajo na vrnitev očeta-pričevalca, zlahka podležejo grozljivim gostom apatije, pasivnosti, 
brezčutnosti, žalosti, obupa, praznine, ki prežijo za vsakim vogalom. V simbolni svet 
starševstva in šole prepogosto vstopamo razoroženi. Doma in v šoli namreč govorimo prek 
simbolne logike, v odnos z drugim lahko vstopimo samo tako, čustveno. Gre za obliko 
erotičnega razumevanja. Eros je sorodnik Psihe, strast Pathosa pa edino, kar nas prestavi v 
gibanje. Hoditi in se ustaviti zato, da bomo lahko spet in vsakič znova shodili – prerojeni! To 
je zame najboljša metafora živega življenja! 
 
Med »pozabljenimi« modreci redno opozarjam na Montaignovega mladostniškega 
prijatelja, ki je še pred polnoletnostjo napisal enega največjih napovednikov 
razsvetljenstva. Že sam naslov spisa, Razprava o prostovoljnem suženjstvu, nas opozarja na 
subtilno in tanko mejo med človekovim nagonom po svobodi in izmikanjem le-tej. 
Suženjstvo kot oblika odvisnosti, podrejenosti, ne-svobode, ni vedno »spuščeno z vrha«, 
torej nekako vsiljeno s strani nadrejenega, prevladujočega, vladarja ali gospodarja. 
»Hlapec« sam lahko »prostovoljno« izbere svojo vlogo odvisnosti, ker se tako izmakne 
strašnemu duhu svobode – odgovornosti za posledice lastnih (svobodnih) izbir. Zaradi 
lenobe in strahopetnosti ali pomanjkanja odločnosti in poguma je živeti v prostovoljnem 
suženjstvu prav udobno: le malo je takih, ki tvegajo stopiti iz črede: ali ni to čudno, ko pa v 
zgodovini še ni bilo toliko izobraženih, beri diplomiranih ljudi? Kaj vztrajno stanje množične 
zasužnjenosti razkrije o naši, sodobni, napredni, interaktivni, inovativni šoli? 
 
»Za zdaj želim zgolj poskusiti razumeti, kako je mogoče, da toliko ljudi, toliko krajev, toliko 
mest, toliko narodov včasih trpi enega samega tirana, ki nima druge moči onkraj tiste, ki mu 
jo dajejo sami; ki nima moči, da bi jim škodil, če sami niso tega voljni; ki jih ne bi mogel 
oškodovati, če tega ne bi prenašali raje, kot da bi se mu uprli. To je vsekakor osupljivo, a vendar 
tako običajno, da vzbuja prej žalost kot začudenje: videti na milijone ljudi, ki podjarmljeni 
služijo v bedi, ne zato, ker bi jih v to pehala višja sila, temveč zato, ker se zdijo nekako začarani 
in uročeni (…); ne gre za to, da se mu [tiranu] ne bi upali upreti, temveč si tega ne želijo in da 
sta tu prej kot bojazljivost na delu prezir in omalovaževanje (...)«17 
 
Immanuel Kant bo v svojem članku Odgovor na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo? leta 1783 
podobno sporočilo uokviril v kontekst nove dobe. Trdil bo, da večina ljudi živi v stanju 

                                                        
17 E. de La Boétie, Razprava o prostovoljnem suženjstvu. KUD Apokalipsa, Ljubljana 2014, str. 9. 
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nedoletnosti, torej stanju odvisnosti in podrejenosti raznoraznim varuhom, ki odločajo za 
(namesto) nas. Množice ostajajo nedoletne, torej zasužnjene gospostvu, dominaciji, vladi, 
oblasti, nadzoru drugega zato, ker je tako bolj lagodno, udobno, najlažje.  
 
»Če imam knjigo, ki ima zame razum, dušebrižnika, ki ima zame vest, zdravnika, ki zame 
presoja dieto itd.: potem se mi vendar ni treba samemu truditi. Treba mi ni misliti, če le lahko 
plačam: zoprna opravila bodo že drugi opravili zame.«18  
 
Ali ni to besedilo tako sodobno, kot bi bilo napisano včeraj? Ali ta spis ne govori o nas, o 
tem, kako delujemo mi, ljudje kot živalska vrsta homo sapiens sapiens? Oba misleca svobode 
opozarjata na dejstvo, da se človek nekako otepa (prekomerne, večje, absolutne) svobode 
in da se skriva, zateka za varno zavetje raznoraznih varuhov. Svoboda zahteva napor, 
pogum in tveganje: Sapere aude! A ne le to: gre za nalogo in odločitev, ki jo je treba vedno 
znova obnavljati, preverjati: svoboda ni abstraktni, enkrat za vselej dosežen cilj, temveč je 
sad zahtevnega vsakodnevnega napora, dvoreznih odločitev, življenjskih izbir, ki od nas 
zahtevajo, da smo – dan za dnem – budni, zavestni, trezni.19 
 
Živeti trezno, torej zavestno, pomeni sprejeti vse izzive življenja, tudi tiste najbolj težavne. 
Človek, ki verjame v življenje, bo sprejel vse, kar pride na njegovo pot kot nekaj, kar se ga 
osebno tiče. Nemogoče je imeti rad življenje, ne da bi z njim sočustvovali. Kar je srečnega, 
greje in gladi, kar je bolečega, skeli. V tem duhu razumevam izziv sodobnega aktivista in 
enega izmed avtorjev Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, Stéphana 
Hessela, ki nas bodri k osebnemu doživljanju življenja. Kot v vsakem odnosu je kreganje 
povsem normalno. Hessel, ki v sodobni družbi prepoznava dramatično plitvino 
angažiranosti in zavzetosti za družbene zadeve, nam kliče: jezite se! 
 
»Vsem in vsakomur posebej med vami želim, da bi imeli vzrok za jezo. To je nekaj dragocenega. 
Kadar človeka nekaj razjezi, tako kot je mene razjezil nacizem, postane bojevit in močan ter 
ukrepa. Zlije se z mogočnim tokom zgodovine, zgodovina pa mora teči naprej, tako kot ji 
določajo posamezniki. In njen tok teče proti večji pravičnosti in večji svobodi – vendar ne tiste 
vrste nenadzorovani svobodi, kakršno si jemlje lisica v kokošnjaku.«20  
 
Še bolj odkrito je potrebo po sočutju do javnih zadev izrazil italijanski filozof in odpornik 
Antonio Gramsci, ki je leta 1917 napisal članek z naslovom Odio gli indifferenti – Sovražim 
ravnodušne, nezavzete, neopredeljene. Verjamem, da je apatija kot prevladujoča 
antropološka drža neke vrste obrambni mehanizem pred kompleksnostjo sodobnosti: 
neke vrste krč pred ničem globalizacije, pred breznom raztresenih razmerij moči, kjer nikoli 
ne veš, komu trkati na vrata, kdo je graščak, da bi mu odrezal »glavco preč’« (ponovno 
Mlakar docet). Šola je (z ustavno listino) eden zadnjih branikov pred brezčutnostjo in 
nihilizmom sočutja: koliko teh »odvečnih, nebistvenih, postranskih« vsebin dobi mesto v s 
podatki prenasičenih učbenikih? 
 

                                                        
18 I. Kant, Odgovor na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo? v: Zgodovinsko-politični spisi. Philosophica, Series 

classica. ZRC SAZU, Ljubljana 2006, str. 23. 
19 Slovenski kantavtor Marko Brecelj je v svoji pesmi Črni peter na legendarni plošči Cocktail (1974) izrekel 

pregovorno konstatacijo: »Eni so srečni, drugi pa trezni«. 
20 S. Hessel, Dvignite se! Založba Sanje, Ljubljana 2011, str. 26. 
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Ob vzgoji k človečnosti, torej sočutju in občutljivosti do so-človeka in okolja, ki nas obdaja, 
lahko humanistične vede kot odprte znanosti nudijo mladim orodja za odpiranje 
(zamišljanje, predstavljanje) novih svetov. Manjkajo nam upajoče misli, ki verjamejo, da je 
mogoče drugače in v svojo utopijo vložijo svoje napore. Ali idejam nudimo rodovitno okolje, 
da le-te lahko zrastejo? 
 
»Utopijo je v 21. stoletju težko prodajati. Danes smo mi tisti, ki se bolje spoznamo, tisto pa, na 
kar se spoznamo, so grozote “realno obstoječih” utopij prejšnjega stoletja: nacistične 
Nemčije, fašistične Italije, Stalinove Sovjetske zveze, maoistične Kitajske in tako naprej v 
depresivni nedogled. (…) Zato se zdi, da zgodovina dokazuje dvoje: prvič, utopije so, brž ko 
jih politično uresničimo, v svoji surovosti naravnost osupljive in, drugič, usojeno jim je 
spodleteti. (…) Vendar utopijo potrebujemo bolj kot kdaj koli. Živimo v času brez alternativ 
ob “koncu zgodovine”, ko neoliberalni kapitalizem zmagoslavno in brez izzivalca drvi svojo 
pot. Javnomnenjske ankete, ulični protesti in nestabilni volilni vzorci kažejo na široko 
nezadovoljstvo z obstoječim sistemom, vendar je bil ljudski odziv vselej v veliki meri omejen 
na besni krik: Ne! (…) Prevladujoči sistem ne prevladuje zato, ker bi se ljudje strinjali z njim, 
ampak zato, ker smo prepričani, da ni nobene druge možnosti. Utopija nam ponuja bežen 
vpogled v alternativo. Utopija, zasnovana v širšem okviru, je podoba sveta, ki še ne obstaja in 
ki je drugačen, boljši od sveta, v kakršnem bivamo zdaj.«21 
 
Za nami je raztresen, nesistematičen in po svoje anarhičen izbor filozofskih besedil, ki lahko 
po avtorjevem mnenju nudijo vpogled v senčne plati sodobne srednješolske pedagogike. 
Menim, da je prav filozofija – ali humanistika v najširšem pomenskem okvirju – kraljevska 
pot k odkrivanju nezavednega šolskega sistema, ki v želji po odličnosti, preverljivosti in 
primerljivosti s svetom izbira tisto, kar je najlepše in najnovejše, ne pa nujno najboljše. 
Svetopisemski nasvet iz Evangelija po Mateju ohranja svojo vrednost: »Varujte se lažnih 
prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njihovih 
sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje obira s trnja in smokve iz osata. Takó vsako dobro 
drevo rodi dobre sadove, slabo drevo pa slabe. Dobro drevo ne more roditi slabih sadov in 
slabo ne dobrih. (…) Po njihovih sadovih jih boste spoznali.«22 V drugem delu besedila bi rad 
spregovoril o nekaterih praktičnih problemih in ponudil nekaj možnih rešitev. 
 
Izbor kratkih besedil kljub svoji fragmentarnosti ni naključen. V ozadju stoji prepričanje, da 
je veliko rešitev sodobnim problemom mogoče iskati v velikem kazalu zahodne (in 
svetovne) misli. Tako radi odkrivamo toplo vodo samo zato, da bi poiskali svoje »mesto pod 
soncem«, a mnogi (velikani) so pred nami že modrovali in marsikaj reševali. Vrniti se k izvoru 
za učitelja humanističnih ved pomeni vrniti se k delu z besedili. Delo z besedilom je 
svojevrsten dialog (učencev in učitelja) s tradicijo; je pogovor z velikimi misleci človeštva in 
ob njihovem mentorstvu razmišljanje o nas samih. To od učitelja zahteva absolutno 
domačnost v vsebinskem okolju; filozofski nauk in »avtorja« lahko oživi le nekdo, ki je v 
filozofiji (oz. kateri koli stroki) res doma. Globinsko prežvekovanje besedila obenem 
spontano izvaja zanimiv sokratski trik. Če je besedilo tisto, ki »ve«, je tudi učitelj učeči se 
bralec, ki se pretvarja (eironeia), da nič ne ve, v resnici pa nekaj že ve. Učitelj je prinesel oz. 
izbral besedilo, učitelj pozna ozadje, kontekst besedila in besedilo v celoti. Podobno gesto 

                                                        
21 S. Duncombe, Odprta utopija 2015, v: T. More, Utopija 1515. Studia humanitatis, Ljubljana 2014, str. 139–

140.  
22 (Mt 7, 15–18.20). 
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je izvajal matematik Pitagora med poučevanjem s svojimi učenci: predaval je za tančico oz. 
nekakšno zaveso, da bi odstranil »moč vednosti« od sebe in jo podelil »besedi« sami. 
 
»Vpeljava besedila je eleganten način, kako spremeniti pozicijo učitelja, saj samodejno 
spremeni odnose v razredu. Nosilec vednosti ni več učitelj, to mesto prevzame besedilo. (…) 
besedilo ne pride samo v razred, prinese ga učitelj in ta mora motivirati dijake, da se resno 
lotijo branja. Potem pa zato, ker učitelj lahko besedilo uporabi zgolj kot svojega asistenta.«23 
 
Raba besedil je odlično poživilo za aktivnost vseh učečih se akterjev pri pouku. Učitelj sam 
se na tak način »izpostavi«: ne more se več oklepati varnega, privilegiranega mesta 
(resnične) vednosti, temveč je prisiljen sprejeti dvom, nevednost, vprašanja občinstva in 
sebe. Delo z besedili zahteva dobrega učitelja! Dam primer iz svojega pouka filozofije: med 
obravnavanjem Aristotelovega nauka se obregnemo ob vprašanje ekonomije, o kateri piše 
predvsem v Prvi knjigi Politike. Zakaj ne povezati Staigerca z naše gore listom? Sicer 
zahtevno branje »olajšamo« z inserti slovenskega patra Karla Gržana, ki je ob 500-letnici 
reformacije objavil spis 95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od 
zajedavskega hrematizma (Sanje, 2017). Naenkrat ugotovimo, da Aristotel ni tako daleč: saj 
vsak dan poslušamo o ekonomistih, ekonomskih količnikih, ekonomskem napredku, 
delnicah, borzi in finančni ekonomiji, stroških, cenah, ekonomski krizi. Ali ne bi razčistili 
(enkrat za vselej) razliko med ekonomijo in hrematizmom? Kmalu ugotovimo, da danes 
ekonomija imenujemo tisto, kar to pravzaprav ni. Finančna ekonomija ni upravljanje z 
gospodinjstvom oz. ustvarjanje pogojev za čim bolj dostoj(anstve)no življenje, je kopičenje 
denarja zaradi denarja samega: je hrematizem! Novost? Sploh ne: odgovor ponuja 2300 let 
staro besedilo: a smo se kaj naučili? Je treba kaj izumljati? Ne prav veliko, dovolj bi bilo 
odkriti to, kar smo pozabili. Odkriti, kdo smo in kaj delamo; kdo so bili naši predniki in kod 
hodimo mi; problem je, da ne vemo, da ne vemo. Enostavna naloga? Daleč od tega: 
pravzaprav je izbira zavestnega življenja najtežje, kar je moč: pri resnici ni bližnjic, cenenih 
sedežnic, lagodnih dvigal – resnično življenje je težaško delo! Ali je branje Aristotelove 
Politike preprosto, ali je spektakularno? Nikakor ne, ne za učence niti za učitelje. Pa vendar 
je potrebno in lahko nadvse zanimivo, odrešilno, zdravilno! Potrebujemo odlične učitelje, ki 
se ne zadovoljijo s prebiranjem učbenika – učbenik je samoumevni pogoj za vse, kar pride 
zraven: za aktualizacijo, povezave, refleksije, debate, asociacije. Bistveno je vse, kar je 
nebistveno: bistveno je tisto, kar je vmes, med vrsticami ali na robu, v ozadju, bistveno je 
tisto, kar je zamolčano, spregledano, nepomembno, nekoristno, tekoče. Kar je pahnjeno 
na odlagališče vsebin kot nerelevantno, nepotrebno, odvečno, zamudno. Najboljša učna 
ura se začne takrat, ko razred »zapeljejo« vprašanja, večkrat daleč stran od varnih stez 
učnega načrta: tam se gradijo mostovi, izkušnje, tam se odkrivajo odraščajoče dileme, 
eksistencialne krize, intimni dvomi, družinske tegobe, življenjska vprašanja. Bistv(en)o je 
očem nevidno: filozofija, ki postane meso in kri. 
 
Iz istih razlogov bi poudaril pomen pisanja esejev ne zgolj kot metode preverjanja znanja, 
temveč kot samega proces filozofiranja. Prek vsebinskega prehajamo k procesnemu delu – 
esej je pravi preizkus »zrelosti« učenca ali učenke, saj – na mojem področju – pomeni vstop 
filozofije v pouk zgodovine filozofije.  
 

                                                        
23 M. Šimenc, Didaktika filozofije. Filozofska fakulteta, Ljubljana 2007, str. 103. 
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»Esej je tako premislek sveta in nas samih, poseben prostor, prostor orientacije v življenju, kjer 
se lahko vpraša vse, podvomi vse, preizkusi vse. Esej je tako prostor radikalne človeškosti. Nič 
nam ni vsiljeno, vse je dovoljeno, a vse moramo tudi utemeljiti kot dovoljeno. Esej je naš 
pogovor s samim seboj in z drugimi. Esej je naše preiskovanje samega sebe.«24 
 
Odgovornost učitelja kot javnega intelektualca25 izhaja iz zavesti o družbeni vlogi, ki jo 
nosimo v svojem poklicu. Učiteljevanje ni rutinsko, uradniško delo, temveč je intelektualen, 
torej ustvarjalen poklic, ki pušča trajne posledice na odraščajočem človeku in družbenem 
okolju. Učitelj ostane »učitelj« vse življenje: kaj računalniške učilnice, robotizacija in 
digitalizacija, dobre učitelje (ljudi) potrebujemo. Potrebujemo ljudi, ki ne le poučujejo, torej 
posredujejo neko vednost, temveč živijo v njej. Mladi znajo intuitivno razlikovati med 
učiteljem, ki »pridiga«, torej poučuje z besedo, ter učiteljem, ki daje »zgled«, ki živi svojo 
stroko, jo tako rekoč uteleša. V družbi kot aktiven državljan ali v razredu kot aktiven učitelj: 
po svoje je oboje sodelovanje, participacija v javnem življenju. Aktivna učna ura je preslikava 
uličnega življenja, je agorà, javna tribuna, po svoje parlamentarna razprava, kjer se krešejo 
mnenja v iskanju demokratičnega kompromisa. Vsak ima svojo vlogo, vsakemu pripada 
(enaka) beseda, vsakdo »velja« en(ak) glas.  
 
Seneka in Sokrat sta zapustila vrhunske vrstice o tem, da v življenju (tako kot v razredu) ni 
potrebno veliko »besedičiti«: kdor hoče sporočati in vzgajati, mora živeti v skladu s svojim 
naukom. Šimenc ugotavlja, da je v učnih vsebinah potrebno ločevati med tistim, kar je za 
učitelja, in tistim, kar je za učence. Obširno in globoko znanje je potrebno učitelju, ne 
(vedno) učencem. To pa zato, da znamo sestaviti uro, smotrno izbirati vsebine, ponuditi 
prave zglede in primere, dijake voditi pri premisleku, postavljati dobra vprašanja in poznati 
prave odgovore. Ponavljam: poučevanje nekega predmeta se ne konča pri vsebinah 
učbenika: ta je le uvod, učiteljski priročnik za telebane; dobro, zdaj pa naprej. Hierarhično 
strukturirani in do potankosti sistematizirani učni načrti v Republiki Sloveniji omogočajo 
ozek manevrski prostor za vsebinsko iniciativo učitelja, za razširitve, poglobitve, stranpoti, 
povezave, za splošno kulturo (joj, kak arhaizem!). V hiši (oz. šoli), kjer je vse popredalčkano, 
bo dober dijak tisti dijak, ki predalčke napolni po vnaprej izdelanem načrtu, za sabo 
pospravi tako, kot je našel in tako roma »od predalčka do predalčka«. Tak dijak ni mislec, 
ustvarjalec, temveč arhivar, knjigovodja, delavec za prodajnim pultom, birokrat. Taka šola 
nosi ozek miselni horizont, način sprejemanja vednosti, ki ga taka šola vzgaja, pa je 
birokratski. Humanistične predmete poučevati kot bi bili tehniški, ne gre. 
 
Strah pred tem, da bi šola postala gojišče propagande in indoktrinacije, v kateri bi si dijaki 
oblikovali svoj »pogled na svet«, je zame neutemeljen. Že res, da je učitelj v razredu 
predstavnik javnega in se mora kot tak vzdržati osebnega zagovarjanja tega ali onega 
prepričanja, pa vendar se ne sme odpovedati dolžnosti vzgojitelja. Imel sem sošolko, ki je 
vsa leta višje srednje šole »preživela« s standardnim odgovorom na katero koli vprašanje: 
»Odvisno je od primera do primera«. V petih letih ni dala enega odgovora, brez odgovorov 
(pa čeprav napačnih) ni napredka: niti koraka naprej. Glasno (torej javno) izražanje lastnega 
mnenja je moralna dolžnost odraslega (pa tudi odraščajočega) človeka, če so stališča 
utemeljena, argumentirana, podprta z refleksijo. Pa vendar nas razsvetljenec iz 
Königsberga v že omenjenem članku uči, da moramo poleg javne rabe uma upoštevati tudi 

                                                        
24 M. Šimenc, Didaktika filozofije. Filozofska fakulteta, Ljubljana 2006, str. 116–117. 
25 Svetujem: Chomsky, Bourdieau. 
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njegovo privatno rabo: vedno zasedamo neko družbeno vlogo. »Kdo« oz. »kaj« sem Jernej 
Šček, učitelj v razredu? Nisem Jernej Šček mož, sin, prijatelj, soigralec, soplezalec, znanec – 
zasedam vlogo učitelja kot predstavnika javnosti. Nenehno moram torej iskati kompromis 
med pravico in svobodo izražanja lastnih mnenj ter dolžnostjo do nekakšne vzdržnosti 
sojenja, kjer sem bolj kot ne moderator, mentor, tutor demokratične igre učenja. 
 
 V tem smislu bi opozoril na izjemen potencial, ki ga poučevanje humanističnih ved ponuja 
razredu kot učeči se skupnosti. Predmetne vsebine nepretrgoma ponujajo orodja za 
samorefleksijo, za spoznavanje samega sebe. Z angleško skovanko »mesearch« mislimo na 
študij vsebin, ki (neposredno ali, običajno, posredno) omogočajo spoznavanje notranjih 
globin človeka. Tvegal bi trditev, da je dober učitelj lahko samo tisti, kdor si upa raziskovati 
svoje notranje dogajanje v učnem procesu: iz ure v ure odkrivamo lastne zmote, omrežje 
predsodkov in banalnosti, tančice samoumevnosti, ki paralizirajo proces osebne (in 
profesionalne) rasti. To je učitelj, ki je v svoji stroki tako dober, da lahko »ostanek« psihične 
energije usmeri v naporno in potratno delo samospoznavanja, spoznavanja sebe kot 
učitelja. Le tako je mogoče reševati stranske učinke (kontraindikacije) učiteljskega dela: 
podatkarstvo, nerefleksivnost. Le učitelj, ki spoznava (in rešuje) sebe, lahko vstopa v svet 
drugega neobremenjeno, odprto in hkrati odgovorno, dostojanstveno in suvereno. Kdor 
hoče pomagati drugemu, mora najprej pomagati sebi. 
 
Sklenem lahko s povratkom v domače loge. Poučevanje na Liceju s slovenskim učnim 
jezikom v Italiji je za mladega humanista absoluten privilegij. Kljub sistemskim težavam, ki 
določajo naš vsakdan (nezmožnost reševanja problemov, kompleksnost procedur, 
birokratizacija šole, težave s kadrovanjem, nezmožnost trajnega načrtovanja itd.), 
delujem(o) v kulturno-civilizacijskem okolju, ki je ohranilo pogoje za dostojanstveno 
soočanje s humanistično dediščino Evrope. Italijanske učne programe lahko v splošnem 
definiram kot konservativne. Kakšno presenečenje, kajne? Le kdaj je bila konservativnost 
napredna, progresivna? Dogaja se prav to: ker je Italija v zadnjem stoletju le malo 
spreminjala svoje učne načrte, se je v njih ohranil recimo triletni program filozofije in 
zgodovine, ki nudi (v najboljšem primeru, na klasičnem liceju) 270 ur zgodovine filozofije. 
Učni načrt res temelji na vsebinskem (ne procesnem) pristopu, manjka pa mu problemskih 
nastavkov. Pa vendar nam šolski sistem daje »čas«, da sistematično in globinsko 
postavljamo temeljne konceptualne mejnike evropskega človeka, ki so conditio sine qua 
non za demokratično debato: problemske povezave in aktualizacija vrejo iz dialoga s 
Sokratom, Kartezijem, Rousseaujem. Le kdo je kos tej nalogi? Kdo jim zna prisluhniti? Ali si 
zaslužimo pogovarjati se z velikimi misleci človeštva? Bistveno je odkriti tisto, kar danes 
degradirajo (kdo?) kot nebistveno. Ta obrat je izvedel italijanski pisatelj Nuccio Ordine v 
svojem delu Koristnost nekoristnega, kjer nas prebuja k zavesti, da se odrekamo vrednotam, 
ki niso ne nekoristne, ne nepomembne: 
 
»V tem brutalnem kontekstu je koristnost nekoristnih znanj radikalno nasprotje prevladujoči 
koristnosti, ki v imenu izključno ekonomskega interesa postopoma ubija spomin na 
preteklost, humanistične discipline, klasične jezike, izobrazbo, svobodno raziskovanje, 
domišljijo, umetnost, kritično misel in civilizacijsko obzorje, ki bi morali navdihovati vso 
dejavnost človeštva. V svetu utilitarizma je namreč kladivo več vredno od simfonije, nož več 
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od pesmi, francoski ključ več od slike: ker je lahko razumeti učinkovitost nekega orodja, čedalje 
teže pa, čemu bi lahko služila glasba, književnost in umetnost.«26 
 
Zaključil bi z mislijo, ki kliče v duh časa tržaškega Slovenca, Primorca, Kraševca. V tem 
konfuznem in nasilnem svetu videza me tolažijo in bodrijo misli Srečka Kosovela iz prve 
kitice pesmi Rekel sem vam:  
Rekel sem vam,  
da nismo več narod, 
da smo človeštvo. 
Celica, s celico 
prepojena, čaka 
in vstaja 
in raste 
v satovje človeštva. 27 
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Patrick Verhasselt 
College OLV-ten-Doorn Eeklo Belgium 

EXTRAMUROS ACTIVITIES 
 
Povzetek 
Naša šola se je vključila v prve mednarodne projekte v poznih 90-ih letih. Imamo več kot 20 
let izkušenj v vseh oddelkih šole. Kakšne so bile naše možnosti in kateri so bili cilji? Dovolite, 
da se osredotočim na tiste, ki mene najbolj zanimajo. To so: 

- Mednarodno sodelovanje preko projektov Comenius, Erasmus+ Neighbouring 
Classes, 

- Ustanovitev pevskega zbora za učitelje,  
- Dejavnosti, povezane z naravo, 
- Organizacija šahovskega tečaja za učence prvih letnikov srednje šole, 
- Vzpostavitev zveze med našo šolo in šolami iz partnerskega mesta EEklo. 

Naši cilji se delijo na več nivojev: cilji za učence, za učitelje in šolo. 
Kaj pomeni izraz "extramuros" dejavnosti? 
Vsaka izobraževalna dejavnost, ki se razširja izven meja šole in v kateri sodelujejo učenci, 
spada v extramuros dejavnost. Navajam nekaj možnih tovrstnih dejavnosti. 
Trenutno potekajo projekti KA 1 in KA 2 in Neighbouring Classes. Sam sem vključen v projekt 
Neighbouring Classes, kjer smo povezani s šolo iz našega partnerskega mesta v Franciji.  
Leta 2000 smo ustanovili pevski zbor za učitelje, ki pojejo renesančne in srednjeveške pesmi 
učencem petih in šestih letnikov v okviru tečaja estetike. V zadnjih štirih letih izvajamo tečaj 
šaha za vse mlajše učence naše šole. 
 
Ključne besede: internacionalizacija, projekt Neighbouring Classes, pevski zbor za učitelje, 
šahovski tečaj za učence, CIS 
 
 
Abstract 
Introduction of myself and my school 
Apart from other "extramuros" activities, our school started its first international exchange 
projects in the late 1990s. In other words, we have more than 20 years of experience with 
projects in all our secundary school divisions.What were our possibilities and objectives? 
Allow me to stick to those that interest me the most, such as : 

- Internationalisation through Comenius – Erasmus+ and Neighbouring classes; 
- Starting up a school choir for teachers; 
- Activities linked to nature; 
- The organisation of a chess-course for the pupil of the first year of secundary school; 
- Starting up a relationship between our school and the CIS on the one hand, and 

schools in Eeklo's twintowns on the other. 
 
Keywords: Internationalisation, Neighbouring classes, Choir for teachers, chess-cours for 
students, CIS 
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Our objectives can be split up into different levels : objectives for pupils, for teachers and 
for the school. 
 
What is meant with "extramuros" activities? 
 
Well, any educational activity that takes place outside the bounderies of the school where 
the pupil follows classes, is an extramuros activity. Possible extramuros activities: 
At this moment there are several ongoing projects for KA 1, KA 2 and Neighbouring classes. 
I concentrate myself on the neighbouring classes with a school of our twintown in France 
from Bagnols. 
We also started in 2000 a teachers choir who sings for the students of the 6th and 5th year 
renaissance and medieval songs related to their curse of aesthetics. The last 4 years we 
started chess-courses for all the youngsters of our school. 
 
I am deeply honoured to have the privilege of sharing with you today my years of 
experience in internationalisation. 
 
I have to admit that I did not hesitate a second when Andrea Zalik and her staff invited me, 
after all those fruitful years of co-operation in international projects such as Comenius and 
Erasmus+. 
 
First of all, allow me to introduce myself and my school.  
Since 1982 I have been a science teacher at the College OLV-ten- Doorn in Eeklo, a provincial 
town in Flanders, the northern part of Belgium. Apart from that I am also a botanist teacher 
in evening classes, a nature guide and I love sports and walking. 
 
The College-ten-Doorn is a big school, with over 2.800 students and about 400 teachers. 
 
The school is split up into 4 different administrative entities and the whole campus covers 
180.000 square meters. 
 
Each entity has its own characteristics and its own type of education. We teach from 
kindergarten which starts at the age of 2 and a half years, to primary school and secundary 
school that lasts until the age of 18. 
 
In secundary school, pupils can choose between grammar school, technical school and 
vocational school, covering a variety of Greek and Latin, sciences, modern foreign language 
and economics to agriculture, head-dressing and cookery. 
 
This huge variety in choice has led to a wide range of activities over the different 
departments. 
 
Apart from other "extramuros" activities, our school started its first international exchange 
projects in the late 1990s. In other words, we have more than 20 years of experience with 
projects in all our secundary school divisions. 
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A. OBJECTIVES : What were our possibilities and objectives? 
Here you must try to link your own, proper capacities or those of your fellow-teachters to 
the possibilities and opportunities offered by your school. During this exposition I will deal 
with a few of them, but there are many more. 
Allow me to stick to those that interest me the most, such as : 

- Internationalisation through Comenius – Erasmus+ and Neighbouring classes; 
- Starting up a school choir for teachers; 
- Activities linked to nature; 
- The organisation of a chess-course for the pupil of the first year of secundary school; 
- Starting up a relationship between our school and the CIS on the one hand, and 

schools in Eeklo's twintowns on the other. 
 
Our objectives can be split up into different levels : 
1. Objectives for pupils : 

• Learing general competencies, skills and attitudes that in the long run will enrich their 
studying methods. 

 
For instance : by organising a chess-course for the 12 year old pupils, we offer them skills to 
improve their studying method. Scientific research has shown that pupils that can play 
chess study better, are better in mathematics and read better... 
 
• Being aware of the importance of language as a means of communication. 

- By stimulating the curiosity and making them realise that language is essential in 
communicating with foreigners. 

- The study of a different language and culture and the comparison with your mother 
tongue is extremely valuable for people in their daily communication. 

- The diversity of different languages has a great influence on human behaviour.We 
can reach these objectives by letting pupils stay in guest families during the 
exchange weeks of foreign projects. 

- Being aware of the importance and necessity of language in the functional 
integration in a creative and rapidly changing environment within our society. Just 
think of the recent problems Europe has to cope with trying to integrate the 
political refugees... 

 
• Learning to behave and to function out of the comfortzone of your own family. 

- Pupils learn to choose, to plan, to decide and to take responsabilities, which has a 
positive effect on their present school situation. 

- Learning them to work together, to co-operate with different cultures and linguistic 
groups. 

- Making contact with and appealing to society and different external organisations 
trying to solve their problems relating to specific activities. 

- Lifting up the pupils' motivation to study and developping knowledge, more 
specifically within the course of the project, as well as controlling foreign languages. 

- Realizing that the project is a motivation to widen the pupils' horizon, being aware 
of the relationship between the social, cultural and technological values. 
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• Developping perseverance during the stay in the guest families and during the extra 
activities linked with the projects. 

- For example : by focusing your attention while playing chess, you become more 
stress-resistent and you increase your perseverance to reach your goal! 

 
• Developping respect and tolerance for rules and hierarchy, for different cultures, 

religions etc... 
- In order to obtain – while staying in the guest families – more respect and 

appreciation on another level than purely school-knowledge. 
- By comparing and sharing the results of joint activities, and comparing and 

commenting the conclusions drawn by the pupil of the participating countries, the 
pupils will become aware of the fact that throught co-operation can grow an insight 
of mutual understanding, with respect for diversity. 

 
• In order to develop the social contacts between pupils of the participating countries, by 

use of communication technology, such as conference-calls. 
- In order to exchange experiences on various topics, which may differ or resemble, 

depending on the background and social context. 
- Stimulating the knowledge and the use of new IT and means of communication. 

 
• Learning to show flexibilty in particular situations, for example while visiting the guest 

families. 
• Learing to co-operate as a team, in order to meet common deadlines and to show the 

necessary skills in organising to reach your goal. 
 
2. The teachers's objectives : 

• These objectives need less explanation, because they are to a large extend similar to the 
pupils' objectives. 

• Perhaps we can focus on a few of them. 
 

- Motivating teachers to break out of their cocoons and to discover the new means 
of exchanging skill, of dealing with specific problems, to sharpen their linguistic 
abilities, and to show an open mind towards ideas and approach of others. 

- Learning teachers to conquer their fears working with new, unknown IT material.  
- Letting them feel that constant development is a necessity in our Life Long Learning 

society, most certainly when you have to deal with youngsters. 
- That teachers should give an example in promoting new and different forms of 

education. 
- That teachers should support the pupils' efforts, taking into account their 

individuality and character. 
 
3. The school's objectives : 

What are the objectives and the intended effects of the project for the school as a whole? 
- Internationalisation and extramuros activities should be embedded in the school 

curriculum, on a permanent basis and should be part of the school's policy. 
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- It should be the school's intention to create the possibility for pupils, teachers and 
parents to co-operate more closely, for example in their search for guest families, 
or in organising activities. 

 
B. EXTRA MUROS ACTIVITIES 

1. What is meant with "extramuros" activities? 

Well, any educational activity that takes place outside the bounderies of the school where 
the pupil follows classes, is an extramuros activity. 
These activities can be split up into 2 different groups : 
On the one hand we have lessons or courses in a different school or educational institution, 
observation activities or a company visit. On the other hand also any field trip either home 
or abroad and any linked activity is called an extra-muros activity. 
In extension, some other school activities – even within the bounderies of the school – are 
considered to be extramuros. 
 
Anyway, extramuros activities should answer to certain criteria, such as : 

- Having an educational added value; 
- Having a direct or indirect link with the eductional project; 
- Not interfering or endangering the normal curriculum. 

 
2. Possible extramuros activities: 

A European internationalisation. 
B School choir for teachers 
C Chess at school 
 
A. European internationalisation. 

- In the past Comenius : Projects our school participated in. 
2003-2006 An appreciation of Custums and Culture 
2006-2009 Play Green 
2010-2012 The 10 commandments of tollerance 
2012-2014 Strong Health , Happy People SHAPE 
2015-2016 Europe : Checkmate? Buurklassen 
2016-2017 Europe : Checkmate? Buurklassen 
2017-2018 Europe : Checkmate? Buurklassen 
2018-2019Europe : Checkmate? Buurklassen 

 
- Now : Erasmus+ : Key-Activities I , Key-Activities II, Buurklassen= Neighbouring 

classes,.. 
 
At this moment, there are several ongoing projects for both pupils and teachers. 
 
A brief summary : 
• KA II project : Move your school  

Which is a project over 3 years for grammar and technical school pupils in the sports 
division, together with a Norwegian and a Spanish school. 
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It is a project in which the importance of moving and a healthy way of living is emphasized 
through 5 different mini-projects. 
 
It is a huge project in which the following items are dealt with : 

1. Move your Apps : elaborated moving activities by means of apps urging people to 
move. 

2. Move Yourself : during the breaks in school, pupils organize sports- and moving 
activities for their fellow pupils and teachers. 

3. Move your Structure : making an analysis of the present situation and correcting 
the moving and health policy of the school. 

4. Move your Family : in collaboration with the parents council, initiatives are 
organised to involve the pupils' parents in the moving project. 

5. Let's Move Together : to spread all new insights obtained during the project, to 
other schools and organisations. 

 
During 3 years, no pains are spared to install a lasting dynamic in the school. 
• KA1projects for technical and vocational school : 

These projects are mainly meant to fill in the gaps in the curriculum when we as a school 
lack the necessary possibilities. That is when we ask help of companies, organisations or 
schools abroad and set up specific projects, in the shape of a practical training for pupils or 
teachers. 
 
Current projects in our school are : 

- For teachers : in Finland 2 teachers learn new evaluation-systems for practice 
sessions. This of course is a form of professionalisation. 

- For pupils : projects for rather underpriviliged schoolgroups, helping them to 
improve their knowledge in school-context, and giving them specific tools, useful in 
their further professionalisations. These groups get a specific training in for 
example forestry, in educational companies that have class-rooms, accommodation 
and teaching equipment at their disposal. Of course in these practical trainings, the 
emphasis lies on the practise. 

- 6th year horticulture : project " Farmers learning from farmers" in Schotland 
- 6de jaar agriculture : project " Farmers learning from farmers" in Germany 
- 5de jaar horticulture : project " Farmers learning from farmers" in Finland 
- 5de jaar horticulture : project " Farmers learning from farmers" in Ireland  
- 6th year of management and undertaking : project "Managing your future". This 

project divides the pupils over different companies and businesses in London. They 
gain experience in the administration of hotels, banks, lawyers' offices, beauty 
parlours etc. 

- 5th year catering : " Cooks learning from cooks " in Greece 
- 6th year catering:" Cooks learning from cooks " in Norway 
- + humanitarian aims : cooking for refugees. 

With these projects, pupils gain experience in a completely different kind of cooking than 
the one we are used to.  
 
The training consists of jointly workshops and humanitarian cooking on the one hand, and 
training per 2 pupils in local companies on the other hand. 
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• Neighbouring classes : are small, one year projects originated in primary school, but 
prolonged in the first 2 years of secundary school. As the name suggests, these projects 
can only take place in neighbouring countries and involve the entire class. 

 
The procedure is difficult and the chances that a project is approved by KA II of Erasmus+ 
are little, even after adaptations were made.  
 
That is why we started co-operating with the CIS of Eeklo, the Committee of International 
Co-operation. Through them, a way was found to get into contact with different schools in 
our twin-towns. 
 
The CIS was searching for new young families, what we as a school could offer. We – as a 
school – were in search for new schools abroad that we could work together with. 
In fact, this was a win-win situation that led to a project together with France that lasts 
already for 4 years. 
 
In that project, the main theme is "playing chess", meaning that in both partner-schools a 
5 lessons course of chess is programmed in all classes of the first year of secundary school. 
The project theme, called "Europe checkmate ?" leads to a constant education of 
"mindgames", which is highly appreciated by all new pupils.  
 
Furthermore, these efforts are continued in the next year when there is an exchange with 
a class of Bagnols-sur-Cèze, one of Eeklo's twin-towns. 
 
Every school year, a new project application is introduced and a new class is selected to 
work out a complete year programme with our partner-school, involving a wide range of 
activities. 
 
During the exchange week, also an international contest is organised during which 
tensions run high (even more than during the football game between Belgium and France). 
The results of the chess contest are even published and commented in the local press in 
both countries. 
 
Apart from this main theme, there is as well a yearly change sub-theme the 2 partner-
schools agree on.  
 
Over the last years these themes were : local flora – local recepees – Hansa ports, and this 
year it will be the First world war. 
 
Any of these sub-themes is dealt with in different courses, during the entire school year. 
Thus it can be considered as being the outcome of the project. 
 
Moreover, our visits during the exchange weeks are adapted to the changing sub-themes. 
That is what makes the lessons and activities fascinating, and makes the projects lasting. 
 
In Belgium we can get a small financial allowance for that kind of projects, the only 
restriction being it should involve a neighbouring country. 
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The fine results we obtained so far are also stimulating for the involved teachers. 
 
Take for example the efforts that teachers make to study French, in order to help their 
pupils in communicating in a foreign language.  
 
The result is also clear enough for the pupils: compared to analogue classes, their school 
results for French are 10 to 12% better.  
 
These positive school results are a stimulant to continue our efforts in the same direction 
and to maintain our collaboration with the French school. 
 
B. School choir for teachers 

In the year 2000 four interested teachers started their weekly rehearsal of renaissance 
songs, each teacher singing one voice: 1 soprano, one alto, one tenor and one bass. After 
a few months our group started to grow and already one year later, our choir had 12 
members, neatly divided over the 4 different choral groups. 
 
Since rehearing should lead to a certain goal, we decided to focus our repertoire on songs 
the pupils of the 6th year learn about in their aesthetics lesson. Thus a complete 
renaissance repertoire was elaborated, which led to a full concert of about one hour we 
bring each year for the different final year classes. 
 
In recent years we started to expand our repertoire by adding more worldly, more 
dissolute medieval songs, and now drinking songs, love songs and religious songs can be 
mixed in our repertoire. This variety also meets the aesthetic classes of the 5th year. 
 
Thanks to these yearly concerts the 17 and 18 year old pupils get to know real classical music 
in a classical surrounding, namely our school's chapel. 
 
During the concert the experience of music and of classical musical instruments is 
emphasized. Moreover, the pupils learn to listen to music and to express their appreciaton 
or depreciation. 
(cfr. Photo's of performance) 
 
Although this type of music and this whole framework lies far from most pupils daily life, 
still they show an enormous appreciation and enthusiasm, not in the least because it is 
brought by their own teachers, in full concert outfit. 
 
To us, teachers, this enthusiasm is a heart-warming stimulant to continue our weekly 
rehearsals and to keep this project going. 
 
C. CHESS AT SCHOOL 

As already mentioned before when we dealt with "Neighbouring Classes", pupils of the 
first year of secondary school are initiated into chess-playing. 
 
Where did the idea come from? 
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The initiative started some 4 years ago, thanks to a project of internationalization. The 
decision was actuated by a study of the universities of Ghent and Trier. According to that 
study, "playing chess" stimulates the pupils' development, improves concentration and 
logical thinking. After 4 years of study, comparative tests showed that pupils who play 
chess, score twice as good in mathematics and comprehensive reading, and 3 times better 
in intellectual speaking than average. Playing chess learns you to anticipate on problems 
and to find appropriate solutions, to be flexible in communication, sometimes to deviate 
from your principles and to take responsibility for your decisions, even when they turn out 
to be the wrong ones. 
 
Through playing chess you learn to set up what is called a "hypothetical combinatorial", 
which means that all possible choices or solutions are listed up an are weighed one against 
another, taking into consideration all combinations and results. 
 
It will be clear that these are characteristics that every successful manager should need in 
our modern society. 
 
But that is not all!!! 
 
Also for bullying, a huge problem in schools, chess playing can bring a solution... 
Consider bullying as a chess player. What happens when one of your chess pieces is 
attacked? You can protect your piece, and look for help with your teacher. But you can also 
protect your piece with another piece, meaning : finding a friend to help you. Or you can 
counter-attack, meaning : together with your friends oppose the bully. 
 
In other words, indirectly we advise pupils who are bullied not to crawl into a corner, but 
on the contrary to be more defensible. We could say that children that are verbally weak 
and start hitting and kicking immediately, now are given a different tool of defending 
themselves. "You don't need words to play chess." 
 
Objectives : 
So, we can conclude that there are plenty of reasons to start playing chess :  

- It is scientifically proven that pupils learn, calculate and read better; 
- They learn to think problem solving, to plan, to decide and to take responsibilities; 
- They concentrate better and become calmer; 
- They learn how to loose and to have a better insight in their own mistakes; 
- They learn to know each other better, and they bully less; 
- Playing chess learns you to focus your attention and make you more stress-

resistant. 
 
This has only advantages for their cognitive performance, it stimulates social skills, pupils 
become emotionally stronger and it sharpens their meta-cognitive development. 
 
During the first year, all pupils get 5 lessons of chess-playing, given by the mathematics 
teacher, the teacher "learning to learn" or the technology teacher, depending on the field 
of study it can be embedded in. Mostly the "chess teacher" is helped by the website 
"school chess", a website designed by a teacher of our school. This website provides step 
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by step lessons and applications adapted to the individual level of each pupil. So, some fast 
pupils can make extra exercises while others should finish their exercises at home. 
 
Thus, during the first year, each pupil gets a basic knowledge of chess-playing at his or her 
own pace, in both a pleasant and a professional manner. 
 
So it is not surprising that some pupils join the school's chess club or the local chess club. 
In the second year, chess is embedded in the project of "neighbouring classes". Now the 
pupils involved in the project get some 8 additional lessons during lunch break, in order to 
prepare them for the international chess tournament. During these lessons, the attention 
is drawn to tactics and speed to play in competition. 
 
The international chess tournament takes place during the exchange weeks of the project. 
So a tournament is organized in both our school and one of our partnerschools in France. 
It goes without saying that our pupils are extremely motivated to participate to these 
sessions and to uphold the school's honour. 
 
Apart from that, a few years ago our school organized an international chess tournament 
with a delegation of youngsters of all of our city's twin towns. By that occasion we were 
helped by the CIS of Eeklo and its twin towns. 
Well, ladies and gentlemen. I hope I made it clear that with these "extramuros" activities, 
a school can reach far beyond its own bounderies, and organisations can be reached that 
enrich not only pupils and teachers, but the complete school community, as well as 
municipal organisations. 
 
In this presentation, I have tried to make an overview of our school's "extramuros" 
activities, emphasizing the aspect of internationalisation. 
 
Please be aware of the fact that I only dealt with the part that I am personally involved in. 
Apart from this summary, there are many more extramuros activities where the 
emphasises is rather put elsewhere. For example our school supports a school in Senegal, 
we participate in musical festivals and Rock Oasis and so on and so forth. 
 
Anyway, I hope that to you, this presentation will be an introduction and an inspiration to 
start similar projects in your own schools. 
 
I wish you all the best of luck with it, and believe me, it is worth the effort. 
 
Thank you very much for your attention. 
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Nataša Ahačič  
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
 
Povzetek 
Šola v naravi ima pomembno vlogo pri socializaciji posameznika.  
Hkrati v šoli v naravi poteka proces osamosvajanja, saj je kar nekaj otrok namreč prvič za 
dlje časa ločenih od staršev. Takšno osamosvajanje je zelo pomembno v otrokovem zorenju 
in oblikovanju lastnega jaza. 
Seveda je šola v naravi enkratna priložnost za učitelje in učence, da se bolje spoznamo. 
S šolo v naravi prispevamo k veselejšemu in srečnejšemu otroštvu učencev ter vzgajamo za 
medsebojno strpnost, spoštovanje, drugačnost. 
Šola v naravi je predvsem dolgoročna naložba. Z vsebinami, ki jih pri pouku ni mogoče 
posredovati, širi učenčevo obzorje. Približa jim naravo in jih seznanja z različnimi vsebinami 
zdravega načina življenja v prostem času. Kdor naravo vzljubi, se bo zagotovo vračal k njej. 
Kdor naravo sprejme kot nezamenljivo vrednoto, jo bo varoval.  
 
Ključne besede: socializacija, osamosvajanje, priložnost, narava 
 
 

WINTER FIELD TRIP 
 
Abstract 
Field trips play an important role in the socialization of an individual.  
With a significant number of children being away from their parents for an extended period 
of time for the first time in their lives, a school trip also involves coming of age, which is of 
great importance for the child’s maturing and shaping their own personality. 
At the same time, a field trip is a unique opportunity for both teachers and students to 
knowing each other better. A school trip contributes to children’s happier and better 
childhood, at the same time preparing them for mutual toleration, respect, differences. 
Above all, a school trip is a long-term investment. With the topics that cannot be discussed 
in the classroom, it expands the student’s horizon. It brings nature closer to them and 
makes them familiar with the idea of a healthy way of life in their free time. Whoever grows 
fond of nature will definitely come back to it. Whoever accepts nature as an irreplaceable 
value will protect it. 
 
Keywords: socialization, independece, opportunity, nature 
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Uvodna misel 

S specifično organizacijo dela šola v naravi uresničuje predvsem program, katerega cilji, 
dejavnosti in vsebine iz več učnih načrtov so vezani na drugačno izvedbo (na primer 
terensko delo, projektne naloge, športne dejavnosti) in za katerega je zlasti pomembno 
medpredmetno povezovanje in prepletanje znanja različnih predmetnih področij ter 
vpetost v naravni in družbeni prostor, to je povezava z okoljem, v katerem šola v naravi 
poteka. Šola v naravi ima pomembno vlogo pri socializaciji otrok. Tak način učenja v 
primerjavi z rednim poukom nudi veliko več priložnosti za pozitivno vraščanje v skupino. 
 
Osrednja naloga šole v naravi je, da povečuje trajnost in kakovost znanja, ki ga učenec 
pridobiva tudi preko te oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Učenci spoznavajo okolje in 
naravo, zato je boljša kakovost znanja. Spodbuja sposobnost za opazovanje naravnega in 
družbenega okolja ter samostojno in odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega 
okolja. Spodbuja socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje 
demokratične komunikacijske kulture. Spodbuja sposobnost za spoštovanja sebe in drugih 
oseb ter vzpostavljanje medsebojnih in družbenih odnosov. Razvija sposobnost 
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca usposablja za soočanje z 
življenjskimi problemi in za samozavestno reševanje le-teh. Spodbuja pozitiven odnos do 
zdravega življenjskega sloga in odgovornost za lastno varnost in zdravje. Spodbuja skladen 
telesni in duševni razvoj otroka. Razvija odgovoren odnos do okolja in spodbuja 
vseživljenjsko učenje. 
 
Cilji zimske šole v naravi 

- Izobraziti in vzgojiti otroka za dejavno življenje v naravi, 
- spoznavanje izobraževalnih vsebin s področja narave, družbe, glasbe in športa, 
- razvijanje radovednosti, 
- navajanje na samostojnost in delo v skupini, 
- navajanje na zdrav način življenja, 
- spoznavanje osnovnih značilnosti posameznih športov, 
- poznavanje in spoštovanje pravil obnašanja ter osnovnih načel varnosti na 

smučišču, 
- osnovno vijuganje, preprosti paralelni zavoji z oddrsavanjem oziroma navezovanje 

paralelnih zavojev (zarezna tehnika), 
- hoja in drsenje na tekaških smučeh, 
- uporaba naprav na smučišču, 
- uriti se v orientaciji s pomočjo kompasa, določiti glavne strani neba s soncem, senco, 

uro, kompasom, 
- ločiti pojme planota, gora, 
- prepoznati vrhove Julijskih Alp 

 
Kje smo preživljali zimsko šolo v naravi 

Na naši šoli že vrsto let izvajamo zimsko šolo v naravi s poudarkom na alpskem smučanju in 
teku na smučeh. Zadnja leta izvajamo zimsko šolo v naravi na Soriški planini. Lokacija je 
dovolj blizu našemu domačemu kraju, tako da stroški prevoza niso previsoki. Soriška 
planina nam nudi idilično pokrajino z urejenimi tekaškimi progami, smučišče z različnimi 
napravami in progami, ki so ustrezne tako za začetnike kot tudi za boljše smučarje. 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

86 

V tej idilični pokrajini je dovolj možnosti za zabavo na snegu, za pohode in tudi turno smuko. 
Nastanjeni smo v koči na smučišču, kar je velika prednost. Koča nam nudi tudi uporabo 
učilnice.  
 
Kako smo preživljali šolo v naravi 

Vsako jutro smo imeli po zajtrku jutranjo telovadbo. Učiteljice smo pripravile za otroke 
razne poligone in igre na snegu.  
 
Ob 9. uri smo se razdelili v homogene skupine po sposobnostih in znanju alpskega 
smučanja ter pričeli s smučanjem. Ob 10.30 smo se okrepčali s čajem in malo odpočili pred 
kočo. Smučali smo do 12.30 ure. 
 

 
Slika 1: Smučanje 

 
Nato smo šli v kočo na kosilo. Poskrbeli smo, da smo dali sušiti oblačila in smučarske čevlje, 
ter skrbno zložili smuči ter palice. 
 
Po kosilu smo imeli eno uro počitka med katerim so otroci lahko pisali domov, se igrali 
družabne igre, se pogovarjali, brali knjige ali pa počivali. 
 
Po počitku smo izvajali tudi nekaj pouka: matematike, naravoslovja, glasbe, slovenščine, 
izdelali sneženega moža, se orientirali s pomočjo sonca in kompasa, imeli igre za krepitev 
socialnih veščin. 
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Slika 2 

 
Vsako popoldne smo tekli na smučeh. Imeli smo odlično urejene proge. Učenci so se urili v 
teku na smučeh in prav veselo je bilo opazovati otroke, kako uživajo in kako so veseli 
vsakega napredka. (Slika 3) 
 

 
Slika 3: Tek na smučeh 

 
Še posebej zanimiv je bil pohod na tekaških smučeh. Šli smo skozi gozd in v hrib. Zaradi 
strmine je bilo kar naporno in prav nihče izmed otrok ni spraševal, kdaj bomo prispeli na 
cilj. Pot smo popestrili s spuščanjem po celem snegu, s skakanjem čez skok in z veliko petja. 
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Našli smo manjši hrib in že so se otroci vozili po zadnjici in se kotalili po hribu navzdol. To je 
bilo smeha in dobre volje! Otroški obrazi so kar žareli, pa ne od mraza, od zadovoljstva!  
 
Med našim bivanjem na Soriški planini nas je obiskal policist, ki nam je povedal nekaj o 
varnosti na smučišču. Ogledali smo si tudi reševanje izpod plazu v izvedbi Gorske reševalne 
Službe. Otroci so bili najbolj navdušeni nad psom, ki je izpod plazu izkopal človeka. 
Preizkusili smo se v reševanju s sondo in izvedeli, kaj je lavinska žolna ter zakaj pride do 
plazov.  
 
Poskrbeli smo tudi za pestro in raznoliko preživljanje večerov. Naučili smo se nekaj o 
zgodovini smučanja, iskali skriti zaklad, imeli igre s poudarkom na socialnih veščinah ter šli 
na pohod z baklami. Vsak večer smo tudi prebrali pravljico za lahko noč, imeli zaključni večer 
s kvizom ter ples. 
 
Ob koncu šole v naravi so učenci prejeli diplome, ker so si pridobili naziv smučarja, dobrega 
smučarja in zelo dobrega smučarja. 
 
Ob koncu šole v naravi smo bili veseli in zadovoljni. Velik uspeh za nas je, da so se vsi učenci, 
ki še niso znali smučati, naučili smučati toliko, da lahko sami uporabljajo vlečnico in 
samostojno vijugajo po strmini. 
 
Nekaj utrinkov učencev: 

- Všeč mi je bilo, ko nam je učiteljica prebrala pravljico o zmaju. 
- Imeli smo se super! 
- Lepo je bilo na pohodu z baklami in na pohodu s tekaškimi smučmi. 
- Vesela sem, ker sem se naučila smučati. Še bom smučala, to je super. 
- Meni je všeč tek na smučeh. Če mi bodo starši dovolili, bom začel trenirati. 
- Škoda, da je že minilo. 
- Videli smo dva igluja. Lahko sem šel v iglu. 
- Komaj čakam, da gremo drugo leto v šolo v naravi. 
- Gorski reševalci so imeli res pametnega psa. 

 
Zaključek 

Vesela sem, da nam je zimska šola v naravi tako dobro uspela. Vedno znova se me najbolj 
dotaknejo pozitivni odzivi otrok in staršev, ko se vrnemo domov. Sama zelo rada smučam 
in verjamem, da so smučanje vzljubili tudi tisti otroci, ki so se s to izkušnjo srečali prvič. 
Smučanje je namreč športna zvrst, ki navdušuje milijone ljudi po svetu in jih zvablja v 
naravo, na sonce, na svež zrak v tistem letnem času, ko se športno neizobraženi in 
neozaveščeni ljudje tiščijo peči, posedajo pred televizijskimi ekrani, pred računalniki ali v 
gostinskih lokalih. 
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http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/sola_v_naravi/
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Danijela Apatič  
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana 

BRALNO POTOVANJE V SVET DOMIŠLJIJE 
 
Povzetek 
Bralno opismenjen otrok je tisti, ki usvoji bralne tehnike/veščine in bere z razumevanjem 
ter tako znanje uporablja na raznovrstnih področjih. Skupna naloga staršev in šole je, da 
učence v procesu opismenjevanja podpiramo, jim pomagamo in jih spodbujamo. Kot ena 
od prioritetnih nalog naše šole je sistematično razvijanje bralne pismenosti učencev po vsej 
vzgojno-izobraževalni vertikali, kot predpogoj pa zvišanje interesa za branje v šoli, v 
družinah in širšem družbenem okolju. V okviru razširjenega programa – OPB smo se vključili 
v projekt Naša mala knjižnica, ki ga organizira Kulturno umetniško društvo Sodobnost 
International. Namen projekta, v skladu s prioritetno nalogo naše šole, je spodbuditi 
učence, ki še dograjujejo tehniko in hitrost branja, urijo branje z razumevanjem, da vzljubijo 
branje. Delo v podaljšanem bivanju tovrstne dejavnosti omogoča, prav tako pa je to eden 
od načinov, kako poučno in motivacijsko izrabiti čas z učenci v OPB. 
 
Ključne besede: bralna zmožnost, ustvarjalne dejavnosti, sodelovanje 
 
 

READING TRAVEL INTO THE WORLD OF IMAGINATION 
 
Abstract 
A pupil well-equipped in the field of reading literacy is the one who has acquired and 
automated reading skills, can read with understanding, and is able to use his knowledge in 
a wide variety of fields. The joint task of parents and school is to support, help and 
encourage pupils in the literacy process. One of the priority tasks of our school is a 
systematic development of reading literacy throughout the educational system. A 
prerequisite is the increase of reading interest in school, in families and in the wider social 
environment. As a part of the after-school facility (OPB), we joined Our Little Library project 
organized by the Cultural Art Society Sodobnost International. The purpose of the project 
was to encourage the pupils, who are upgrading the technique and speed of reading, to 
grow fond of reading. The after-school facility makes it possible to promote these kinds of 
activities and use the after-school time in an instructive and motivational way. 
 
Keywords: reading ability, creative activities, cooperation 
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Uvod 

Učenci, delavci šole in starši skupaj vzajemno gradimo varno in spodbudno učno okolje, 
katerega cilj je učenje za življenje s pozitivno besedo, podporo in medsebojna pomočjo.  
 
Zakaj je tako pomembno, da je otrok/učenec bralno opismenjen? Ko otrok usvoji tehniko 
(veščino) branja, zna brati z razumevanjem in znanje uporablja na raznovrstnih področjih 
življenja. V kolikor ne usvoji oz. avtomatizira bralnih tehnik in ne bere z razumevanjem, 
težko pridobiva nova znanja preko učenja, njegova samopodoba je nizka, pojavi in veča se 
odpor do šole ter nasploh odpor do učenja.  
 
Opismenjevanje je nepretrgan proces, ki traja in se razvija vse življenje. Učenje branja in 
pisanja ni nekaj, s čimer pri otroku pričenjamo šele z vstopom v šolo, ampak je proces, ki ga 
z všolanjem le bolj intenzivno in sistematično nadaljujemo na točki razvoja pismenosti, ki jo 
je ta že dosegel, zato je pri razvijanju bralne pismenosti ključna tudi vloga družine, staršev. 
Starši tako s pogostim branjem otroške literature in samim načinom branja vplivajo na 
razvoj otrokovega govora, to pa ima pomembno vlogo v razvoju zgodnje in kasnejše 
pismenosti. Otrok uživa ob poslušanju pravljic, zgodb, pesmic, ki mu jih berejo ali 
pripovedujejo starši/stari starši. Branje mu pomaga osmišljati svet, v katerem živi. 
Pomembno je, da je začetno branje kot branje skozi igro, z motivacijskimi dejavnostmi in 
spodbudami, saj mora otrokovo branje biti povezano s pozitivnimi čustvi, kot so veselje, 
navdušenje, zanimanje. 
 
Po analizi stanja bralne pismenosti v preteklih letih na naši šoli ugotavljamo, da bralna 
zmožnost učencev ni ustrezna oz. ni zadovoljiva. Objektivni kazalnik neustrezne bralne 
pismenosti so nižji rezultati pri predmetih in nezadovoljivi rezultati NPZ. Podpora 
procesom, ki bi izboljšali bralno/sporazumevalno zmožnost učencev, so različne oblike dela 
s pisnimi gradivi, usvajanje in uporaba bralnih učnih strategij, predvsem pa privzgajanje 
pozitivnega odnosa do branja, tako v obveznem kot neobveznem izobraževalnem 
programu. Kot ena od dolgoročnih prioritetnih nalog naše šole je sistematično razvijanje 
bralne pismenosti učencev po vsej vzgojno-izobraževalni vertikali z uvedbo bralnih učnih 
strategij, kot predpogoj pa zvišanje interesa za branje v šoli, v družinah in širšem 
družbenem okolju. Naša naloga je nuditi opismenjevalne možnosti vsem učencem in 
spodbuditi njihove ambicije po zastavljanju in doseganju višjih ciljev, s tem tudi 
prevzemanju odgovornosti za lastno delo, ob tem pa motivirati domače okolje za 
spodbude, zglede in podporo delu šole. 
 
Jedro 

V okviru razširjenega programa – podaljšanega bivanja smo se vključili v projekt Naša mala 
knjižnica (NMK), ki ga organizira Kulturno umetniško društvo Sodobnost International, ki 
je bilo ustanovljeno leta 2004 z namenom zagotavljati kvalitetno literaturo ter slovenskemu 
trgu ponuditi pester izbor nagrajenih domačih in tujih avtorjev. Projekt Naša mala knjižnica 
poteka po slovenskih šolah in vrtcih. Namenjen je promociji bralne kulture ter evropskih 
avtorjev in ilustratorjev, ki so dobro uveljavljeni v domovini, a ne nujno v drugih evropskih 
državah. V Sloveniji projekt uspešno izvajajo že skoraj desetletje. Domače in tuje založbe 
prispevajo svoje najboljše knjige za otroke, tako da je v projekt vključenih več avtorjev in 
ilustratorjev. Vse knjige so prevedene v tuji jezik ali v slovenski jezik ter vključene v 
Ustvarjalnik, ki odigra eno od glavnih vlog pri motiviranju šolskih otrok za branje visoko 
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kakovostnih knjig ter izboljševanje njihovega poznavanja Slovenije ter drugih evropskih 
držav. Projekt je torej namenjen vsem, ki delujejo na področju izobraževanja ter s svojim 
delom pri mladih bralcih krepijo veselje do branja in skrbijo za dvig bralne kulture.  
 
Z učenci 3. razreda smo se družili v OPB III in izvajali razne bralne, pisalne in ustvarjalne 
dejavnosti z namenom spodbujanju branja in bralne pismenosti ter spoznavanja raznolikih 
kultur. Prek branja smo spoznavali lastna čustva in čustva drugih, učili smo se razumevanja 
in sprejemanja družbenih načel ter odnosov. Preko raznovrstnih dejavnosti smo urili bralne 
zmožnosti, razvijali sposobnosti izražanja, pomnjenja in sklepanja. Od petih izbranih oz. v 
projektu določenih knjig smo prebrali in predelali 3, in sicer Antonov cirkus Petra Svetine, 
Groznovilca v Hudi hosti Jane Bauer ter Junaček Travček in njegova pustolovščina avtorice 
Ingride Vizbaraite. V okviru projekta smo prejeli tudi Ustvarjalnik 2, kjer smo reševali 
zanimive naloge, kvize, poustvarjali in ustvarjali. Dejavnosti, ki smo jih izvajali, so bile 
osnovane na predhodnem branju izbrane knjige. Vključevali smo tako branje s poslušanjem 
(brala učiteljica, učenci poslušali) kot medvrstniško branje (bral učenec sošolcem). V 
začetku je bilo potrebno nekoliko motivacije, tako za branje kot delo, kasneje so učenci 
navdušeno spraševali, kdaj bomo nadaljevali, kdo bo bral in kaj bomo počeli. Po vsakem 
branju izbrane knjige je sledil povzetek oz. analiza (ustna), da smo preverili razumevanje 
prebranega. Tako so učenci prosto povzeli dogajanje pred začetkom nadaljevalnega branja 
in novo vsebino. Učenci so tudi veliko ilustrirali (risali, barvali, skicirali) izbrani dogodek, 
dejanje, osebo, ki jih je najbolj navdušil/a oz. pustil/a na njih poseben vtis. Analizirali smo 
zunanjo in notranjo zgradbo dela (književni čas, kraj dogajanja, književne osebe, motive, 
sporočilo, temo dela). S pomočjo IKT smo raziskali tudi življenje in delo avtorja/avtorice 
knjige. Ker gre za učence 3. razreda, ki literarnovednih pojmov še ne poznajo, sem jim le-te 
poskušala približati s pripravljenimi učnimi listi, kjer sem uporabljala razne bralne učne 
strategije. Nato smo ustvarjali v Ustvarjalniku 2, kjer so zanimive motivacijske, ustvarjalne 
in poustvarjalne naloge. Učencem sem sestavila navodila, na osnovi katerih so pisali 
poustvarjalne in ustvarjalne naloge vseh literarnih zvrsti/vrst (poezijo, prozne odlomke, 
dramske odlomke). V obravnavo posameznega dela sem vključevala že omenjene bralne 
učne strategije, npr. uvodna motivacija – »ABC« možganska nevihta, povzemanje iz 
besedila in Paukova strategija – ko smo obnavljali prebrano delo, pojmovna mreža (dlan) – 
pri analizi notranje zgradbe dela (književne osebe), zaporedje dogodkov – pri analizi 
notranje zgradbe (književni čas). Po analizi prebranega dela smo tudi likovno ustvarjali, npr. 
pripravili smo »razredno gledališče« ob knjigi Groznovilca v Hudi hosti. Učenci so v likovni 
učilnici navdušeno izdelovali ogrodje gledališča iz odpadnih kartonskih škatel, izrezovali 
književne osebe in izdelovali lutke, na koncu pa so v svoje »razredno gledališče« vdahnili 
tudi vsebino (dogodek). Pri knjigi Junaček Travček in njegova pustolovščina so učenci preko 
sodelovalnega dela/učenja izdelali družabno igro. Ob koncu šol. l. smo v avli šole pripravili 
razstavo in tako predstavili projekt, celoletno delo ter izdelke. 
 
Poleg vsega navedenega smo si od začetka našega projekta NMK v okviru podaljšanega 
bivanja zastavili tudi domačo nalogo z namenom spodbujanja domačega branja, in sicer s 
starši ali samostojno. Z bralnimi lističi, kjer je bil za starše razložen projekt in namen 
domačega dela, smo privzgajali ljubezen, odnos in potrebo do branja. Učenci so sami 
vpisovali ustrezen znak glede na to, ali so brali sami ali so jim brali starši ali morda sploh 
niso brali. Verodostojnost zabeleženih podatkov so potrdili starši s podpisom. Učenci so bili 
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navdušeni nad tovrstnim načinom dela, predvsem pa iskreni, kar je bil tudi eden od 
namenov. 
 
Poleg tega smo izvajali več vzporednih dejavnosti, ponujenih s strani organizatorja projekta 
NMK, in sicer smo ustvarili bralni kotiček, kamor so učenci prinašali svoje najljubše knjige 
od doma ter si jih po želji tudi izmenjevali, sodelovali smo na likovnem in literarnem 
natečaju NMK, reševali smo detektivske uganke in obeležili svetovni dan knjige (23. april). 
 
Ob izvajanju projekta NMK so bili v ospredju tudi medsebojni odnosi, ki so se vzpostavljali 
med mano in učenci ter med učenci samimi. Dobri medsebojni odnosi so za celotno šolsko 
delo ključnega pomena in pomembno vplivajo na učinkovitost skupine. Večina učencev in 
učenk tega oddelka OPB je izjemno samoiniciativnih in vedoželjnih, prav tako pa tudi z 
izrazitimi sposobnostmi organizacije in vodenja. S svojim obnašanjem so vzbujali negativne 
socialne odnose, saj so nekatere učence odklanjali, jih izločali in tako ustvarjali slabo 
komunikacijo ter sodelovanje v skupini. Tako smo preko socialnih iger (npr. impulz 
prijateljstva, krog prijateljstva – otroci sedijo v formaciji kroga na tleh, zamižijo in se tako 
popolnoma umirijo, spet odprejo oči, znak prijateljstva začne potovati pri učiteljici in potuje 
s stiskom roke od otroka do otroka, ko se vrne do učiteljice, je krog sklenjen, zaželimo si 
dobrih prijateljev) skušali ustvarjati pozitivno razredno klimo, na podlagi vsebinskih situacij 
in dogodkov v knjigah smo razvijali čut za sočloveka/sošolca/sošolko, odkrivali spoznanje, 
da se ljudje med seboj razlikujemo po zunanjosti, po občutkih, po sposobnostih in da drug 
drugega moramo sprejemati ne glede na razlike oz. drugačnost.  
 
Zaključek 

Potrebno je poudariti, da je projekt izvrsten oz. zelo dobro naravnan, da omogoča poleg 
osnovne spodbude branja, urjenja bralnih veščin, ogromno raznolikih dejavnosti in 
možnosti ustvarjanja. Če sem s projektom NMK preko raznolikih in zanimivih dejavnosti vsaj 
malo spodbudila učence, ki še dograjujejo tehniko in hitrost branja, urijo branje z 
razumevanjem, k ljubezni do branja, je projekt dosegel svoj namen. Vsekakor pa je smiselno 
razmišljati o ohranitvi tovrstnih projektov, saj delo v podaljšanem bivanju tovrstne 
dejavnosti omogoča, prav tako pa je to eden od načinov, kako poučno in motivacijsko 
izrabiti čas z učenci v OPB. 
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UČENJE NEMŠČINE IZZA ZIDOV ŠOLE 
 
Keywords: multilingualism, interdisciplinarity, multiculturalism, foreign environment 
 
Povzetek 
Večjezičnost in poznavanje kulture in navad narodov nam omogočajo lažje prilagajanje v 
širšem okolju. Znanje in poznavanje tujega jezika prispeva k razumevanju problemov, ki jih 
imajo ljudje, ko uporabljajo tuji jezik. Sodobni pristopi k učenju, usvajanje besedišča in 
jezikovnih struktur ter medpredmetno povezovanje na šoli so usmerjeni k doseganju višjih 
ciljev, predstavljajo del učiteljevega uspešnega dela z učenci. Poleg moderne tehnologije je 
potrebno v pouk vpeljevati tudi oblike dela, s katerimi dodatno motiviramo učence in s tem 
dosegamo, da so pri svojem delu bolj uspešni in zadovoljni. Ekskurzije v tuje države, 
mednarodne izmenjave učencev ter jezikovni tabori v drugem okolju prispevajo k 
medkulturnemu učenju, kjer učenci pridobivajo znanje o drugih kulturah, jeziku, navadah, 
razvijajo razumevanje za drugačnost in krepijo odnos do lastne identitete. Takšno učenje je 
učinkovitejše in znanje trajnejše. 
 
Ključne besede: večjezičnost, medpredmetnost, medkulturnost, tujejezično okolje 
 
 

LEARNING GERMAN AFTER THE BELL 
 
Abstract 
Multilingualism and the knowledge of foreign cultures and habits of different nations 
enable us to more easily adapt to a broader audience. Speaking and knowing how to use a 
foreign language allows us to understand the difficulties those using a foreign language 
face. Modern approaches to teaching, the learning of vocabulary, grammar and syntax as 
well as interdisciplinary connections all represent a part of a successful teacher-pupil 
relationship. Along with modern technologies, we must also find other ways to further 
motivate our pupils to be more successful and satisfied in their assignments. Visiting 
abroad, school exchanges and summer camps in a foreign environment all contribute to 
intercultural learning, where pupils learn about other cultures, languages, habits and 
develop a capacity for diversity and ultimately better themselves in the process. This form 
of learning is more effective and the knowledge permanent. 
 
Keywords: multilingualism, interdisciplinarity, multiculturalism, foreign environment  
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1 Uvod 

Znanje tujih jezikov je danes pomembno na številnih področjih človekovega življenja, še 
zlasti pri opravljanju poklica, stalnem strokovnem izpopolnjevanju in spremljanju razvoja 
izbrane stroke, nadaljnjem študiju, krepitvi medosebnih in medkulturnih vezi ter narodne 
identitete, kakor tudi na zasebnih potovanjih in preživljanju prostega časa. Pozitiven odnos 
do jezika pomeni spoštovanje kulturne raznolikosti in zanimanje za jezike ter medkulturno 
komunikacijo. (Povzeto po: 
 https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/resources/tutorials/the-importance-of-
communicatin.htm) 
 
Eno izmed temeljnih načel Evropske unije je spodbujanje in ohranjanje večjezičnosti. Po 
formuli Evropske unije naj bi vsak Evropejec poleg maternega jezika obvladal še vsaj dva. 
Eden od teh naj bi bila angleščina. Po številu govorcev je nemščina najbolj razširjen materni 
jezik v Evropi, angleščina pa globalno gledano predstavlja jezik svetovne komunikacije.  
  
Skupni evropski jezikovni okvir ( SEJO) podrobno opisuje, česa vse se morajo osebe, ki se 
učijo jezikov, naučiti, da bodo uporabljale jezik za sporazumevanje, in katera znanja in 
spretnosti morajo razviti, da bodo lahko učinkovito delovale. Opis zajema tudi kulturni 
kontekst, v katerega je postavljen jezik. (Povzeto po: http://www.jeziki.upr.si/wp-
content/uploads/2011/10/Skupni-evropski-jezikovni-okvir-SEJO.pdf 
 
V preteklosti je bilo pomembno predvsem to, kaj naj se učenci (na)učijo, zanemarjalo pa se 
je vprašanje, kako naj se učijo. Če želimo, da bo poučevanje jezikov imelo trajno 
izobraževalno vrednost, moramo upoštevati učenca, njegovo jezikovno ozadje, motivacijo, 
učne stile, učne strategije, starost, zrelost, inteligenco, nagnjenost / talent, osebnost … V 
ospredje je postavljen učenec in učenje, učitelj pa predstavlja načrtovalca in moderatorja v 
učnem procesu.  
 
Osrednji cilj učenja nemščine je doseganje celostne zmožnosti za medkulturno in 
medjezikovno komunikacijo. Učenca želimo usposobiti za ustrezno govorno in pisno 
sporočanje ter sporazumevanje v učečem se jeziku. S tem mu omogočamo vključevanje v 
vsakdanje življenje in kulturo govorca tega jezika (UN, 2016, str.7) 
 
Bližina meje z Avstrijo, gospodarska povezanost z nemško govorečim okoljem in dnevne 
migracije ljudi vplivajo na to, da se je zanimanje za učenje nemščine na naših šolah povečalo. 
Skozi tradicijo srednjeevropskega kulturnega prostora sta slovensko in nemško področje 
tesno povezani.  
 
OŠ Beltinci je ena od redkih šol v Sloveniji, ki ponuja angleščino in nemščino kot prva tuja 
jezika, tako da lahko starši na podlagi lastne in otrokove odločitve izbirajo med obema 
jezikoma, prav tako pa imajo učenci možnost izbire učenja drugega tujega jezika v okviru 
izbirnega predmeta.  
 
Naloga učitelja je, da učencem omogoči medkulturno učenje jezika z vključevanjem čimbolj 
raznolikih dejavnosti. Pri razvijanju medkulturne zmožnosti pri pouku učbeniki velikokrat 
niso v pomoč. Potrebna so dodatna gradiva kakor tudi učiteljeva dejavnost, ki marsikdaj 
presega načrtovane ure pouka. Delo z učenci postavlja pred učitelja vedno nove izzive, 

https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/resources/tutorials/the-importance-of-communicatin.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/resources/tutorials/the-importance-of-communicatin.htm
http://www.jeziki.upr.si/wp-content/uploads/2011/10/Skupni-evropski-jezikovni-okvir-SEJO.pdf
http://www.jeziki.upr.si/wp-content/uploads/2011/10/Skupni-evropski-jezikovni-okvir-SEJO.pdf
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kamor spadajo tudi inovativni pristopi k poučevanju tujih jezikov. Ne glede na predmet 
imajo učenci raje dejavnosti, ki jih aktivno pritegnejo in v katerih lahko sodelujejo z drugimi. 
V pouk nemščine vključujemo različne oblike in metode dela, s katerimi se trudimo približati 
in vzbuditi zanimanje za učenje jezika.  
 
Leta 2008 je bila šola na pobudo Ministrstva za šolstvo, Zavoda RS za šolstvo in Nemškega 
veleposlaništva pod okriljem Goethe inštituta iz Ljubljane izbrana in vključena v projekt 
PASCH- Šole – partnerji v prihodnosti. Cilj sodelovanja v tem projektu je bil: 

- Vključiti se v mrežo 1000 partnerskih šol po svetu, ki spodbujajo učence za učenje 
nemščine,  

- dvigniti zanimanje učencev za nemščino in jo popularizirati.  
 
Skozi aktivnosti projekta, ki jih načrtujemo skupaj z Goethe inštitutom, imajo učenci in 
učitelji možnost in priložnost nadgrajevati znanje nemškega jezika skozi različne aktivnosti: 

- sodelovanje v različnih mednarodnih projektih in natečajih, 
- mednarodna izmenjava učencev partnerskih šol, 
- strokovne ekskurzije v nemško govoreče države, 
- udeležba učencev na jezikovnih tečajih v Nemčiji pod okriljem Goethe inštituta, 
- udeležba nadarjenih učencev na jezikovnem kampu na Pohorju, 
- izobraževanje strokovnih delavcev v tujini. 

 
Strokovne ekskurzije v nemško govoreče države in mednarodne izmenjave učencev v 
okviru Goethe inštituta prispevajo k popularnosti in večjem zanimanju za nemščino, hkrati 
pa so tudi vse aktivnosti medpredmetno načrtovane v letni pripravi. V nadaljevanju bom 
predstavila nekaj dejavnosti, ki potekajo v okviru prvega tujega jezika in izbirnega 
predmeta. Učenci skozi te aktivnosti pridobivajo na večjezičnosti, krepijo in izgrajujejo 
svojo samopodobo, razvijajo spretnosti na področjih, ki jih zanimajo, spoznavajo tuje 
države njihov jezik in kulturo.  
 
2 Dejavnosti 

2.1 Ekskurzije  

Učitelji tujih jezikov v okviru aktiva tujega jezika timsko načrtujemo dejavnosti in oblike 
ekskurzij, ki so usklajene z učnim načrtom in letno pripravo učitelja. Izvajamo enodnevne 
ekskurzije, kjer so zajete vsebine in teme učnega načrta za določeni razred. Načrtovanje 
ekskurzije zajema: 

- analizo stanja v razredu (ugotavljanje, kaj vedo učenci o posamezni državi, jeziku, 
mestu, pokrajini, kulturi, hrani, športu pred ekskurzijo), 

- izdelavo načrta s cilji in dejavnostmi, ki vključuje medpredmetno načrtovanje in 
varnostni načrt ekskurzije,  

- izvedbo ekskurzije, 
- evalvacijo. 

 
Pri izbirnem predmetu nemščine v tretji triadi tako že nekaj let načrtujemo in izvajamo 
ekskurzije v sosednjo Avstrijo. V treh letih učenja nemščine obiščemo in spoznamo 
obmejno mesto Bad Radkersburg, Čokoladnico Zotter, grad Riegersburg, Živalski 
svet/Tierwelt Herberstein in avstrijsko štajersko prestolnico Gradec. Učenci so postavljeni 
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v konkretno, za njih novo jezikovno situacijo, kjer se morajo kar najbolje znajti, hkrati pa 
opazujejo spoznavajo kulturo in način življenja.  
  
Tako smo se v šolskem letu 2017/18 z učenci 8. in 9. razreda v predbožičnem času odpravili 
na enodnevno ekskurzijo v avstrijski Gradec.  
 
Dejavnosti pred ekskurzijo 

En teden pred ekskurzijo sem učencem pripravila učni list z nalogami, ki so pokrivali 
področja načrtovane ekskurzije. S pomočjo spleta so iskali podatke o: 

- mestu, prebivalcih, geografski legi, orientaciji v mestu, 
- zgodovinski in kulturni dediščini (spomeniki in kulturne ustanove); 
- gospodarstvu in turizmu, prireditvah in vzdušju v predbožičnem času; 
- tipičnih jedeh, pijači… 

 
Aktivnosti na dan ekskurzije v Gradec 

- Vožnja v avstrijsko deželno prestolnico, opazovanje pokrajine in arhitektur hiš in 
primerjava z domačim okoljem. 

- Obisk informacijskega centra v centru mesta, kjer so učenci dobili osnovne podatke 
o mestu ter načrt mestnega jedra. 

- Ogled mestnega jedra in njegovih znamenitosti. S pomočjo mestnega načrta so 
prepoznavali stavbe, se orientirali in brali napise na pročeljih kulturnih znamenitosti. 
Ob tem so imeli priložnost začutiti predbožično dogajanje v mestu (ulični nastopi 
umetnikov, okrašenost mesta in ponudbo božičnih stojnic, tipičnih božični okraski, 
ponudba in cene hrane in pijače na stojnicah. Prebirali so ponudbe stojnic, primerjali 
s ponudbo doma, kaj kupili. Začutili so utrip in dogajanje na glavnem trgu, opazovali 
mimoidoče, imeli priložnost spoznati glavna prevozna sredstva v mestu.  

- Obisk mestne znamenitosti Grazer Uhrturm, od koder so s pomočjo mestnega 
načrta opazovali in prepoznavali stavbe v mestu, ugotavljali lokacije, ki so jih že 
obiskali in iskali lokacije, ki so bile še v načrtu za ogled.  

- Povratek v mesto z zobato železnico, prečkanje reke Mure preko mostu Murinsel, 
sprehod po ulici Mariahilferstrasse in opazovanje znamenitosti v tem delu mesta. 

- Postanek v nakupovalnem središču Seiersberg. Posamično, v parih ali manjših 
skupinah so se podali na ogled trgovin in imeli možnost nakupa. Učitelji 
spremljevalci smo ob tem nadzirali dogajanje in vedenje učencev. 

 
Tako so podatke z učnega lista ob ogledu mesta nadgradili z osnovnimi podatki o mestu, 
zanimivostmi, povezanimi s kulturo, hrano, prometom, športom in življenjem v avstrijski 
štajerski prestolnici, hkrati pa krepili in nadgrajevali jezikovno znanje. Učenci so poleg 
vodenega ogleda v skupinah ali dvojicah tudi sami iskali določene informacije o mestu, 
vzpostavljali stike z mimoidočimi in odgovarjali na njihova vprašanja, jih spraševali po poti, 
iskali informacije o ustanovah ter se morali sami znajti v nakupovalnem centru. Jezik 
komunikacije je bila nemščina. Pri uri nemščine smo nato skupaj preverili rešene učne liste, 
ki so si jih nato zalepili v zvezek kot učno gradivo. Podatke in znanja, pridobljena na 
ekskurziji , smo nato med letom integrirali v obravnavo različnih vsebin, hkrati pa so 
pridobljena znanja uporabili pri drugih predmetih. 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

97 

Evalvacija po sami ekskurziji je pokazala, da si učenci želijo takšnih oblik pouka, kjer lahko 
informacijo s spleta nadgradijo avtentičnimi podatki. Takšno učenje in znanje ima trajnejši 
pomen.  
 

 
Fotografija 1: Kratek postanek na mostu Murinsel, ki povezuje levi in desni breg mesta. 

 
2.2 Mednarodne izmenjave učencev 

Cilj mednarodne izmenjave je bil: 
- širjenje znanja in razumevanja evropskih kultur, 
- spodbujanje učenja jezikov, 
- krepitev partnerskih odnosov med šolami. 

 
Sodelovanje z Goethe inštitutom iz Ljubljane nam omogoča bogato mednarodno 
sodelovanje tako učencev kot zaposlenih. V okviru projekta PASCH smo navezali stike z 
Gimnazijo iz Nove Baňe na Slovaškem, s katero smo sodelovali v skupnem projektu Šport v 
našem mestu. V mesecu marcu 2016 smo od 29.3. do 2.4. gostili učence iz Slovaške, od 4. 
do 9. oktobra 2017 pa se je 15 učencev naše šole udeležilo mednarodne izmenjave v Novi 
Baňi. 
 
Srečanje na naši je temeljilo na druženju, kreativnih jezikovnih, športnih, gledaliških in 
plesnih delavnicah, obiskovanju in spoznavanju okolice kraja. Časovnica vseh aktivnosti je 
bila po dnevih natančno določena in ciljno naravnana. 
 
Na dan prihoda v sredo, 29.3. 2016 smo s kratkim kulturnim programom sprejeli goste in jih 
namestili pri družinah. V četrtek in petek so imeli gostje iz Slovaške v dopoldanskem času 
priložnost začutiti utrip življenja na šoli. Skupaj z našimi učenci so bili kreativno-aktivni v 
spoznavnih, športnih, plesnih, likovnih in kulinaričnih delavnicah. Četrtkovo popoldne je 
bilo v znamenju iskanja zakladov - Schnitzeljagd v Murski Soboti. S pomočjo navodil so 
učenci v mešanih skupinah iskali zaklade v mestu in na koncu pristali v Pokrajinskem muzeju 
v Murski Soboti, kjer so po vodenem ogledu nadaljevali delo v delavnicah. Pekli so perece 
in izdelali zapestnico prijateljstva. V petek popoldne so se s kolesi podali na Otok ljubezni 
ob reki Muri v Ižakovcih, bili gostje na območnem srečanju otroških folklornih skupin, se 
družili z vrstniki in družinami. 
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Sobota je bila namenjena celodnevni ekskurziji v Maribor in Ptuj, kjer je bilo videti, kako 
tesne vezi so v nekaj dneh spletle med njimi. Kljub razlikam v jeziku so bili zelo 
komunikativni in odprti drug do drugega. Dan odhoda je bil čustveno obarvan. Kljub dokaj 
kratkemu bivanju pri nas so se med našimi učenci in učenci iz Slovaške spletle prave 
prijateljske vezi. Preko sodobnih medijev komuniciranja so ti kontakti še vedno aktualni. 
 
Uspešnost izvedbe mednarodne izmenjave je odvisna od vseh dejavnikov na šoli od 
vodstva šole, strokovnih delavcev, kakor tudi tehničnega osebja. Organizacija in izvedba 
zahtevata temeljito medpredmetno pripravo pred in med izmenjavo. Predstavljata veliko 
odgovornost za organizatorja in ostale udeležence. K uspešnosti mednarodne izmenjave 
prav gotovo prispevajo tudi družine, v katerih bivajo učenci partnerskih šol. V neformalnem 
druženju imajo gostujoči učenci možnost spoznati jezik gostiteljev, ga primerjati s svojim 
maternim jezikom, iskati podobnosti in razlike, melodijo jezika ipd. Dobro počutje in 
sprejetje otrok iz tujine sta ključ k trajnejšemu ohranjanju stikov v prihodnosti. Težimo k 
temu, da komunikacija poteka pretežno v nemščini. 
 
Ob evalvaciji mednarodne izmenjave smo prišli do zaključkov, da si učenci skozi take oblike: 

- krepijo jezikovno znanje in pridobivajo na samopodobi,  
- da radi prevzemajo odgovornosti za določene naloge, 
- da skozi pogovor in aktivnosti spoznavajo druge kulture in navade, 
- težijo k vzpostavljanju in ohranjanju stikov. 

 
 

 
Fotografija 2: Kreativne jezikovne delavnice 

 
2.3 Jezikovni konec tedna na Pohorju – PASCH CAMP 

Pod okriljem Goethe inštituta že nekaj let potekajo intenzivne dvodnevne jezikovno-
glasbene nemške delavnice pod naslovom PASCH-CAMP na Pohorju. Udeleženci so 
devetošolci, ki kažejo večje zanimanje za jezik, v stiku z nemščino uživajo in imajo možnost, 
da konec tedna preživijo drugače kot običajno. V sodelovanju z Goethe inštitutom 
pripravimo program dvodnevnega druženja. Na šoli poskrbimo za zbiranje prijav, izbor 
učencev, pripravo prijavnic in soglasij staršev, organizacijo prevoza, Goethe inštitut, ki je 
glavni pokrovitelj dvodnevnih delavnic, pa izbere izvajalce jezikovno-glasbenih aktivnosti in 
organizira namestitev, starši pa poskrbijo za prevoz. Dopoldanski program je namenjen 
jezikovno-kreativnim delavnicam, popoldanski program pa je glasbeno naravnan. 
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Dopoldne učenci skozi aktualne teme na nevsiljiv, sproščen, igriv in kreativen način bogatijo 
besedišče, poglabljajo in nadgrajujejo znanje nemščine:  

- predstavljajo sebe, družino, hobije, razmišljajo o prihodnosti;  
- skozi igro in gibanje na nevsiljiv način urijo nemško slovnico (Zungenbrecher, 

Laufdiktat, Maldiktat, Fliegenklatzenspiel,…) 
- pišejo prošnje za sprejem na počitniško delo, tvorijo in urijo dialoge v pogovorih z 

delodajalcem, 
- utrjujejo in poglabljajo besedišče na temo hrane in pijače, 
- sestavljajo rime in pišejo kratke srhljive zgodbe na temo Halloween,  
- spoznajo rabo moderne tehnologije v praktičnem pomenu.  

 

 
Fotografija 3: Jezikovne delavnice 

 
Učenci so v skupinah posneli kratke filmčke na temo Das bin ich. Pri tem je imel vsak učenec 
v skupini svojo nalogo(pisanje teksta, snemanje, montaža posnetka, igra vlog). Najboljši 
posnetek je bil nagrajen. Učence je ta oblika zelo pritegnila, bili so zelo kreativni, saj so 
lahko pokazali svoje veščine z ravnanjem pametnega telefona. 
 
Popoldanski del je običajno glasbeno ustvarjalen. Pod okriljem glasbene umetnice Bilbi in 
njenega moža so leta 2016 ustvarjali nemško koreografijo pesmi Hvala za vijolice. 
Obdelovali so besedilo, urili besedišče, izdelovali pripomočke za glasbeno spremljavo, vadili 
ritem pesmi in ob tem uživali. Rezultat njihovega dela je bil predstavljen na zaključnem 
koncertu za starše. Le-ti so bili prijetno presenečeni nad prikazanim, saj svoje otroke doma 
pogosto vidijo v drugačni luči.  
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Fotografija 4: Glasbeno ustvarjanje z Bilbi 

 
3 Zaključek 

Sodobne smernice pouka se odmikajo od frontalnih učnih oblik in metod razlage. Učitelj pa 
vse bolj nastopa kot načrtovalec idej in usmerjevalec v učnem procesu, kjer skozi različne 
oblike in metode vse bolj postavlja v ospredje učenca.  
 
V prispevku sem skušala predstaviti svoje izkušnje z načrtovanjem in izvajanjem ekskurzij v 
tuje države, mednarodno sodelovanje in jezikovne tabore. Učenci, vsak na svoj način, 
skrivajo v sebi velike potenciale, ki jih velikokrat zaradi različnih okoliščin ne zaznamo. Šele 
skozi drugačne oblike in menjavo okolja vidimo, da se v njih skrivajo velike sposobnosti, le 
priložnost jim mora biti dana. Z obiski tujih dežel, spoznavanjem jezika in kulture naroda ter 
navezovanje stikov z vrstniki iz tujine so učenci postavljeni pred izziv, kako premagati 
strahove pred nečim novim, neznanim. Pri tem krepijo samozavest za rabo tujega jezika in 
bogatijo izkušnje z obiskom tuje dežele ter osebnostno in duhovno rastejo. Ob tem ves čas 
poudarjamo, da poleg lastnih interesov zastopajo šolo, kraj in državo. Z mednarodnim 
nastopanjem krepijo tudi nacionalno identiteto.  
 
Za učitelja predstavlja tak način dela velik izziv, veliko energije, časa in organizacijske 
spretnosti, hkrati pa je nova izkušnja in priložnost za spoznavanje nečesa novega ter 
izmenjavo izkušenj s kolegi iz tujine. Če smo se še pred leti na šoli otepali medpredmetnega 
sodelovanja, to zdaj postaja učiteljeva stalnica.  
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Nataša Belec  
Osnovna šola Beltinci 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
 
Povzetek 
Zimska šola v naravi je pomemben del učnega procesa. Učenci preživijo večji del dneva 
skupaj s svojimi sošolci ter se srečajo s samostojnim življenjem. Nudijo si medsebojno oporo 
pri usvajanju osebnih dosežkov. Spoznajo učne vsebine v naravnem okolju in razvijajo 
samostojnost. Spoznajo naravno in kulturno dediščino ter razvijajo iznajdljivost v 
konkretnih situacijah. Tudi odnos učitelj-učenec je sproščen. Učitelj je prijatelj ki svetuje, 
pomaga in živi skupaj z učenci. Otroci se največkrat spominjajo šole v naravi kot 
najprijetnejši del šolanja. Večino aktivnosti iz programa šole v naravi je možno izvesti le ob 
daljši odsotnosti iz kraja bivanja. 
 
Ključne besede: zimska šola v naravi, samostojnost 
 
 

WINTER SCOOL OUTDOOR 
 
Abstract 
Winter school in nature is an important part of the learning process. The students spend 
the most part of the day together with their peers and are faced with independency. They 
give support to each other while enhancing their personal achievements. They learn in the 
natural environment, about natural and cultural inheritance and develop independency 
and inventiveness in real situations. Also the teacher – student relationship is more relaxed. 
The teacher becomes a friend, who advises, helps and lives with the students. Children 
remember the school in nature as the most pleasant part of the education. Most activities 
of the school in nature programme, can be done only by longer absence from home. 
 
Keywords: winter scool outdoors, autonomy 
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I Uvod 

Vsak učitelj se pri svojem delu vedno znova srečuje s vprašanjem, kako popestriti, 
nadgraditi oziroma izboljšati učne procese, da bomo pri delu z našimi učenci dosegali večje 
uspehe in vzgajali uspešne, samostojne in samozavestne učence. Dejstvo, ki me vzpodbuja 
k temu, da razmišljam o širši ponudbi učnega procesa v petem razredu je spoznanje, da s 
hitro rastjo znanja, spretnosti in veščin sodobnega sveta ter nenehnimi spremembami, 
postaja tradicionalna ponudba bistveno premajhen zalogaj za večino učencev, ki 
potrebujejo nenehne izzive in nove možnosti, da razvijajo veščine, ki jih v učilnici ne morejo 
doseči. Naša ponudba zimske šole v naravi je nastala iz potrebe, ki smo jo kot učiteljice 
zaznale, ko smo spoznale, da današnji učenci potrebujejo mnogo več, kot samo 
pridobivanje znanj in veščin znotraj šole, če želijo biti pripravljeni na samostojnost, ki jih 
čaka v življenju.  
Drugo dejstvo, ki nas je spodbudilo k temu, da izvajamo zimsko šolo v naravi pa je apel 
Zveze učiteljev in trenerjev smučanja, ki nam vzgojno izobraževalnim istitucijam, zaradi 
upadanja smučarskega znanja pri slovenskih otrocih, ponujajo sodelovanje in pomoč, ki nas 
vodi k skupnemu cilju, da dvignemo nivo smučarskega znanja pri slovenskih učencih in tako 
potrjujemo dejstvo, da smo Slovenci smučarski narod. 
 
II Zakaj šola v naravi 

Šola v naravi – za spoznavanje, občutenje, doživljanje, za prijeten spomin – za 
prihodnost![1] 
 
Besede, ki so se mi vtisnile v spomin, ko sem pripravljala svojo prvo predstavitev šole v 
naravi, staršem svojih učencev. Gre torej za posebno obliko vzgojno-izobraževalnega dela, 
pri katerem cel razred zapusti šolo in odide v neko drugo okolje za nekaj dni in tam nadaljuje 
v drugih okoliščinah posebej načrtovano delo. Pri tem seveda učenci pridejo do popolnoma 
novih spoznanj, občutenj, doživetij in znanj, ki jih zagotovo pospremijo obogatene v 
prihodnost. 
 
Kakovost življenja prihodnjih generacij je odvisna od vzgoje srca in uma, od občutljivosti do 
vsega živega in naravnega. Da se naučiš poslušati naravo in ljudi, videti lepoto, zaznati in 
otipati, ni več samoumevno. Vzgoja za občutljivost do življenja samega je nujnost za 
preživetje, je pogoj obstoja. In če nam je pri tem še prijetno, se bomo za tako sobivanje 
zagotovo potrudili.[1] 
 
III Osnovni vidiki šole v naravi 

A. Učenje v naravnem okolju 

Narava sama nam omogoča posebno emocionalno doživljanje, duševnost posameznika pa 
je najbolj dojemljiva prav za tiste učne vtise in dejavnosti, ki so emocionalno obarvani, kar 
še zlasti velja za vzgojne aktivnosti, katerih uspešnost je neposredno povezana z 
doživljanjem vrednot. [2] Narava je ob primerni izbiri vsebin najbolj kvalitetna učilnica za 
izvajanje vseh učnih predmetov, saj je vzpodbuda in pozitivna energija, ki ga daje samo ona, 
neprimerljiva z energijo, ki jo dobimo v zaprtih prostorih, saj od nas zahteva vključenost 
vseh čutil. 
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B. Odnosi: učenec-učenec, učitelj-učenec 

Skupna štiriindvajset urna bivanja učiteljev in učencev vodijo v posebno medsebojno 
spoznavanje udeležencev pedagoškega procesa. V naravnem, zagotovo bolj sproščenem 
okolju se vzpostavijo pristnejši in iskrenejši odnosi, ki bodo sigurno trajali tudi po vrnitvi iz 
šole v naravi.  
 
C. Navajanje na samostojnost, prevzemanje odgovornosti 

Zagotovo so veščine, spretnosti in obveznosti, ki jih učenci morajo pokazati v šoli v naravi 
popolnoma druge narave kot v šoli. Skrb za sebe, svoje okolje, potrebščine in higieno so 
veščine, ki jih je neprimerljivo lažje razviti ob daljši odsotnosti od staršev. Šola v naravi je za 
prenekaterega učenca prvi stik s samostojnim življenjem, prva izkušnja z odsotnostjo 
staršev ali skrbnikov, ki poskrbijo za otrokovo udobje. Prav tako je v skupnem sobivanju s 
sošolci potrebno prevzemati mnogo odgovornosti za skupni uspeh in dobro počutje.  
 
D. Šport v šoli v naravi 

Žal se v Sloveniji in še posebej v Prekmurju srečujemo z vedno večjim številom otrok s 
prekomerno telesno težo, ki jim upadajo gibalne sposobnosti, zato smo učitelji dolžni 
otrokom predstaviti šport kot vrednoto, katero je potrebno gojiti vse življenje.Temu 
poslanstu se je mogoče še posebej intenzivno posvetiti v šoli v naravi, kjer smo 
fizičnoaktivni večji del dneva. V zimski šoli v naravi naj bi tako namenili še posebno 
pozornost smučanju, ki velja za slovenski nacionalnio šport. 
 
IV. Primer dobre prakse na OŠ Beltinci 

Tradicija zimske šole v naravi na OŠ Beltinci je stara deset let. Ker sem sama njena aktivna 
izvajalka od samega začetka, lahko rečem, da smo se skozi vsa ta leta veliko naučili, saj nam 
vsaka nova sezona prinese novo strukturo učencev, s svojimi enkratnimi lastnostmi, prav 
tako tudi vremenske razmere in naravni pogoji niso vsako leto enaki. Zato poudarjam, da je 
še posebej v šoli v naravi pomembna učiteljeva iznajdjivost, kreativnost in prilagajanje 
razmeram, da so stvari izpeljanje, kvalitetne, udeleženci pa srečni in zadovoljni. 
 
Našo šolo v naravi izvajamo v mesecu marcu, saj so nam izkušnje in statistika snežnih 
razmer dokazale, da je obilica snega največja ravno v tem času. V prid temu datumu govori 
tudi dolžina dneva, ki je takrat že bistveno daljša in nam omogoča daljše izvajanje aktivnosti 
na prostem, prav tako tudi temperature ne segajo več globoko pod ničlo, kar nam omogoča 
daljše zadrževanje na snegu. 
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Slika 1: Ustvarjanje skulptur iz naravnih materialov 

 
Izvajamo jo na Arehu, kjer bivamo v Ruški koči, ki stoji v neposredni bližini smučišča in je 
izjemno pomemben pogoj za udobno izvajanje našega dela. Ta lokacija nam omogoča 
izvajanje smučanja v dopoldanskih in popoldanskih urah, z vmesnim kosilom in 
popoldanskim počitkom. Prav tako je zaradi bližine možno kadarkoli posameznega učenca 
odpeljati v kočo, zaradi zdravstvenih ali kakršnih koli drugih težav.  
 
ŠVN poteka od ponedeljka do petka in jo izvajamo v petem razredu. Na naši šoli smo tri 
paralelke, kar predstavlja od 40 do 60 otrok v ŠVN (odvisno od generacije). Kapaciteta koče 
je primerna za našo šolo, tako lahko izvedemo ŠVN za vse otroke v skupnem terminu na isti 
lokaciji. 
 
Cilji ŠVN: 

- Učenci spoznajo učne vsebine v naravnem okolju in razvijejo samostojnost. 
- Poglobijo socializacijske prvine (strpnost, prijateljstvo, pripadnost…). 
- Spoznajo kulturno in naravno dediščino. 
- Razvijejo iznajdljivost v konkretnih situacijah na terenu. 
- Nudijo oporo in vzpodbudo sošolcem pri usvajanju osebnih dosežkov. 
- Usvojijo tehniko alpskega smučanja, glede na svoje predznanje. 
- Usvojijo tehniko teka na smučeh. 

 
Dejavnosti v šoli v naravi: 
1. Športne dejavnosti: 

- vzdržljivostni pohodi, 
- orientacijski pohodi, 
- šola smučanja , 
- tek na smučeh, 
- sankanje. 

 
 V času od ponedeljka do petka izvajamo tečaj alpskega smučanja, ki ga izvajajo učitelji 
smučanja v manjših skupinah. Učenci so v ponedeljek razdeljeni v skupine glede na svoje 
predznanje, ki ga pokažejo na poligonu. Praksa v vseh teh letih nam kaže, da gre v 80% 
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učencev za čiste začetnike. Med tednom lahko učenci po potrebi tudi prehajajo med 
skupinami, da je delo izpeljano optimalno. Tečaj opravljajo v dopoldanskem in 
popoldanskem terminu (od desetih do dvanajstih ter od dveh do štirih). 
 

 
Slika 2: Smučanje 

 
Učenci, lahko po popoldanski malici in krajšem počitku, izberejo med sankanjem in tekom 
na smučeh. Učenci so deležni tudi krajšega tečaja teka na smučeh, ki ga nudi promocijsko 
učitelj teka na smučeh. 
 
V tem tednu izvedemo tudi orientacijski in vzdržljivostni pohod po Pohorju. 
 
Naravoslovne dejavnosti: 

- pohodi z aktivnim spremljanjem vodnika in njegovih razlag, 
- zdrav način življenja in osebna higiena, 
- orientacija v naravi, 
- naravne danosti Pohorja. 

 
Učitelji v naprej pripravimo učne liste z izbranimi vsebinami iz učnih načrtov, kot so: 
kamnine, relief, nadmorska višina, plasti tal, prst,... Na prej omenjenih pohodih ter krajših 
učnih sprehodih nudimo učencem razlago učnih vsebin iz učnega načrta, ki ga v naravnem 
okolju obogatimo s fizičnimi izkušnjami, ki vključujejo vsa čutila in zaznavanje. 
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Slika 3: Gozd ponoči 

 
Ob večernih urah imamo povabljene zunanje sodelavce, kot so splavar, lovec, alpinist, 
biolog,... Iz lastnih izkušenj učencem pripoveduje ob gledanju filmov o zgodovini Pohorja, 
splavarstva, živalih,... 
 
3. Likovne in literarne dejavnosti: 

- zapisovanje vtisov, 
- zbiranje gradiv, 
- likovno izražanje. 

 
Prav tako ob pisanju razglednic usvojimo pravila pisanja razglednic in pisem ter obenem 
utrjujemo pravopisna znanja. Ob likovnem izražanju dosežemo tudi nekaj likovnih ciljev, 
predpisanih z učnim načrtom.  
 
Zelo pomembno in predvsem polno zabave pa je ustvarjanje skulptur iz snega, ki učencem 
nudi idealne pogoje za razvijanje domišljije in izkušnjo gradnje z naravnimi materiali, kot so 
sneg, les, veje, storži ipd. 
 
4. Zabavne dejavnosti 
Poleg plesa, skečev, družabnih iger, ki jih igrajo ob večerih, je izredno pozitivna izkušnja 
obisk gospoda Darka Hederika, s katerim se zabavajo ob tekmovanju Male sive celice. 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

107 

 
Slika 4: Male sive celice 

 
V. Zaključek 

Naj zaključim z geslom Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, ki se glasi: » V NARAVO Z 
GLAVO!« ter taborniškim geslom: » Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU!« Menim, da smo 
ravno mi učitelji ter naše vzgojno izobraževalne institucije tiste, ki lahko storimo največ , da 
razvijemo pravilno razumevanje njihove vloge v naravi in svetu. Z aktivno udeležbo ter 
izkustvenim učenjem pripeljemo naše učence do pravilnega ravnanja, sodelovanja ter 
odgovornosti, ki jo bodo morali sprejemati kot odrasli ljudje.Sami sebi pa v konkretnih 
situacijah dokažejo, da zmorejo.  
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Klaudija Berden 
OŠ II Murska Sobota 

SPODBUJANJE SOCIALNIH VEŠČIN UČENCEV V ŠOLI V NARAVI  
Povzetek 

Kot učiteljica spremljevalka v šoli v naravi se zavedam, da je prav šola v naravi odlična 
priložnost za spoznavanje učencev, vzpodbujanje interakcije in komunikacije, navezovanje 
stikov in nenazadnje vzdrževanje socialnih mrež. Seveda jim samo bivanje in udejstvovanje 
pri številnih dejavnosti in aktivnosti pravzaprav to vse nudi, ampak opažam, da vse te 
življenjske veščine lahko podkrepimo tudi mi učitelji spremljevalci s tem, da si vzamemo čas 
za pogovor, da jim prisluhnemo, da izrečemo tolažilne ali motivacijske besede in da jih 
pravilno ter skrbno usmerjamo. Včasih je dovolj, da vzamemo kitaro, sedemo na hodnik in 
zapojemo. Velikokrat pa se dogaja, da se nam določeni učenci pri spontanih aktivnostih 
izmuznejo in zato je prav, da organiziramo in vodimo del njihovega prostega časa, da niso 
prepuščeni sami sebi.  
V ta namen se poslužujemo raznih socialnih iger, ki so skrbno in namensko izbrane, da jim 
na zabaven način zapolnimo čas. Prav tako se poslužujemo raznih kreativnih rokodelskih 
spretnosti (npr: da učenci izdelajo nakit za svoje najbližje, voščilnice, vrečke sreče, itd.), 
pripravimo večer, ki ga naslovimo »Pokaži, kaj znaš«, pripravimo razne kvize, filmski večer, 
itd. Skratka poskrbimo za čim prijetnejše bivanje od doma. Z vsemi temi aktivnostmi, ko 
vključujmo vsakega posameznika, krepimo osnovne socialne veščine otrok na osebnostni 
ravni in na ravni medsebojnih odnosov. Učencem se krepi samopodoba, obenem pa 
vzpostavljajo in vzdržujejo socialne mreže. 
 

Ključne besede: socialne veščine, šola v naravi, medosebni odnosi, komunikacija, socialne 
igre 

STIMULATING PUPILS' SOCIAL SKILLS THROUGH OUTDOOR EDUCATION 
Abstract 
As a teacher, I have accompanied pupils within outdoor education for several years and I am 
aware of the fact this kind of education offers a lot of opportunities to get to know pupils well. 
Furthermore, it stimulates their communication and maintains some social contacts and 
nevertheless, they get emotionally attached to one another. By living there and taking part in 
some activities, pupils learn some social skills simultaneously. Teachers who accompany pupils 
help them to develop their social skills in different ways. They listen to pupils, talk to them, 
comfort them, and nevertheless motivate them for working and living for learning outside the 
classroom. Sometimes we can just motive them by taking the guitar and sing. But we have to 
pay attention to those pupils who are not interested in doing anything and try to motivate 
them somehow. Therefore, we use different kinds of social games to motivate and amuse all 
pupils. Besides that, we can be very creative by doing some arts and crafts, like making some 
handmade jewellery, cards, bags, etc. We can also prepare some shows like “The Talent Show”, 
“The Quiz Show” or just watch some movies. The aim is to emphasize their well-being during 
the stay. By performing all these activities we try to include every single pupil, and by doing this 
we try to strengthen pupils’ social skills on the personal and interpersonal relationships level. 
As a consequence of this, their self-esteem improves and social contacts are maintained. 
 

Keywords: social skills, outdoor education, interpersonal relationships, communication, 
social games  
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Uvod 

Osnovna šola II Murska Sobota je šola z najdaljšo tradicijo v mestu Murska Sobota in je 
nosilka osnovnega šolstva v širšem severovzhodnem območju Slovenije. V letu 2017/2018 
smo obeležili 100-obletnico naše šole. Vsako leto učencem v okviru razširjenega programa 
ponujamo šolo v naravi, in sicer: 

- šolo v naravi za učence 3. razredov, ki se običajno izvaja v Kočevju 
- letno šolo v naravi za učence 5. razredov (Izola) 
- zimsko šola v naravi za učence 6. razredov (Kope) 
- šolo v naravi za učence 7. razredov (Seča ali Radenci ob Kolpi) 

 
V vlogi učiteljice spremljevalke se že vrsto let aktivno udeležujem šole v naravi, in sicer v 6. 
in 7. razredu. V šestem razredu učencem ponujamo zimsko šolo v naravi - šolo smučanja, v 
sedmem pa šolo v naravi, ki je vezana na učne vsebine vseh predmetov, s poudarkom na 
naravoslovnih vsebinah. 
 
Šola v naravi 

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali 
več dni izven prostora šole. Poteka v času pouka in ne ob pouka prostih dnevih, ki so 
opredeljeni v 7. členu Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole. Praviloma poteka v 
času od ponedeljka do petka, izjemoma tudi v soboto, ob čemer je potrebno upoštevati 
določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole in podrobnejših navodil ministra o 
šolskem koledarju. Šola v naravi je umeščena v okvir predmetnika (znotraj števila ur) 
osnovnošolskega izobraževanja in uresničuje izbrane cilje učnega načrta. 
 
Ker gre za posebno obliko vzgojno-izobraževalnega dela izven matičnih učilnic, so tudi 
metode in oblike dela drugačne, obenem pa še sledimo ciljem, katerim v domačem okolju 
velikokrat ne moremo, saj prav v šoli v naravi običajno pride do bolj sproščenega vzdušja, 
tesnejših stikov in odkritih pogovorov s sošolci, nenazadnje pa tudi do pristnejših odnosov 
z učitelji. Zaradi različnih načinov dela se učenci morajo prilagajati novemu okolju in novim 
učiteljem ter njihovim pravilom, samemu delu v posameznih skupinah, bivanju in življenju v 
prostem času. Ob tem pa prihaja tudi do številnih socialnih stikov in medsebojnih odnosov, 
ki jih sicer redko ali pa sploh ne srečujemo pri rednem učnem procesu doma, v domačem 
okolju. In prav zaradi tega imajo učitelji izvajalci v šoli v naravi in mi učitelji spremljevalci 
veliko nalogo in odgovornost, da pravilno usmerjamo učence in skupaj z njimi razvijamo 
vseživljenjske socialne veščine tekom preživetega časa v tujem okolju.  
 
Velikokrat se pripeti, da učenci doživljajo hude stiske in prav učitelji ter sošolci v takšnih 
primerih odigramo ključno vlogo. Včasih je dovolj, da se učenci pogovorijo s sošolci, jih ti 
potolažijo in najhujše mine. Se pa zgodi, da tolažba sošolcev ni dovolj in takrat nastopi 
učitelj spremljevalec, ki s toplimi besedami in pozitivno motivacijo učence potolaži in 
pomiri. Dogaja se, da določeni učenci rabijo takšno tolažbo več dni ali pa ves čas svojega 
bivanja. Da pa je takšnih trenutkov čim manj, poskušamo na različne načine polno zapolniti 
njihov prosti čas in tako vpeljujemo aktivnosti, ki jih povezujejo in radostijo.  
 
Znano je, da v današnjem tehnološko naprednem času učenci vedno več časa preživljajo v 
t. i. virtualnem svetu, kjer igro na igrišču in komuniciranje z vrstniki velikokrat zamenjajo z 
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likom junaka v igricah ali z “druženjem” na socialnih omrežjih. Posledično imajo zaradi tega 
vedno slabše razvite socialne veščine, ki pa so nujne za »normalno« in zdravo odraščanje.  
 
Kaj so socialne veščine?  

Socialne spretnosti oziroma veščine so najbolj pomembne sposobnosti, ki jih človek 
potrebuje skozi življenje in so načini, kako vzpostavljamo stik z drugimi v svojem okolju. 
Niso prirojene, ampak se jih je potrebno čimprej naučiti v življenju, kajti brez socialnih 
spretnosti učenci ne morejo učinkovito funkcionirati v medosebnih odnosih. Socialne 
veščine, zlasti komunikacija predstavlja osnovo pri urejanju odnosov v različnih družbenih 
situacijah. In zlasti ta se v današnjem času izgublja predvsem na račun virtualnega sveta. 
(Lepičnik – Vodopivec, 2010) 
 
Na naši šoli običajno pred vsako šolo v naravi, ne glede na vrsto in starost učencev, 
pripravimo vsaj dva predhodna roditeljska sestanka. Na prvem, ki je kar nekaj mesecev pred 
odhodom, starše seznanimo z vsemi potrebnimi informacijami o šoli v naravi, na drugem 
pa določene informacije ponovimo in odpravimo še zadnje dileme. Velikokrat se pojavljajo 
in ponavljajo vprašanja s strani staršev glede uporabe mobilnih telefonov in ostalih 
mobilnih naprav. Nikoli ne prepovemo mobilne telefone, ampak starše opozorimo, da je 
uporaba le-teh omejena, saj je to šola, kjer poteka prav tako učni proces, ampak v drugačni 
obliki. Obenem poudarimo, da tam učenci ne pridobivajo samo splošno uporabnih znanj iz 
načrtovanih vsebin, ampak tudi znanja socialnih veščin za življenje. Zlasti velik poudarek 
dajemo komunikaciji in medosebnim odnosom. Zavedamo se, da je uspešno delovanje 
učencev v šoli v naravi v veliki meri odvisno od dobrih medosebnih odnosov, saj učenci 
delujejo v različnih skupinah, tako na terenu kot v domu, pa najsi bo to pri popoldanskem 
ali nočnem počitku. Učencem po navadi prepustimo nalogo, da se sami razporedijo po 
sobah. Vmes posežemo le v primeru, da učenci ne sklenejo kompromisa. Že pri tej nalogi se 
učenci učijo komuniciranja, poslušanja in sklepanja kompromisov. Razporejanje po 
skupinah na terenu pa je odvisno od vrste šole v naravi. V kolikor gre za zimsko šolo v naravi 
oziroma šolo plavanja, so učenci razporejeni po sposobnostih in svojih zmožnostih, v 
preostalih pa po interesih. Tako po večini dobimo mešane skupine, v katerih tudi najboljši 
prijatelji po navadi ne delujejo skupaj. Zato je prav šola v naravi primer dobre prakse, ko 
učenci, ki se v šoli ne družijo, ne komunicirajo ali pa samo takrat, ko je to nujno potrebno, 
spoznajo in navežejo posebne vezi.  
 
Učitelji spremljevalci se trudimo po svojih najboljših močeh, da učencem olajšamo ali 
izboljšamo sobivanje v skupini. Tukaj smo posebej pozorni na medosebne odnose. 
Zavedamo se, da je ravno komunikacija tista tehnika, ki vodi k oblikovanju prijateljstev, 
oblikovanje prijateljstev pa prispeva h graditvi otrokove pozitivne samopodobe, krepitvi 
zaupanja in samospoštovanja. Zato si zelo prizadevamo, za vzpostavitev primerne 
interakcije med učenci. 
 
Socialne igre 

Ena izmed priročnih tehnik, s katero vzpodbudimo interakcijo med učenci samimi in med 
učenci ter učitelji, so socialne igre. Med igro se razvijajo medosebni odnosi, sposobnost 
komunikacije in samozavest, prilagajanje zahtevam skupnosti in navajanje na kompromise. 
Le-to pa lahko vodi v odprte vezi - prijateljstva.  
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Sama se v šoli v naravi zelo rada poslužujem socialnih iger. Učenci jih imajo zelo radi, saj si 
z njimi popestrijo prosti čas, obenem pa podzavestno krepijo medosebne odnose in ne 
tekmovalnosti. Ker se učenci med seboj že dobro poznajo, se običajno odločam za igre, ki 
vzpodbujajo, vzdržujejo in krepijo medosebne odnose in verbalno ter neverbalno 
komunikacijo. 
 
Prvi večer se vedno zberemo v večnamenskem prostoru, kjer podamo podrobne 
informacije o samem poteku dela v šoli v naravi in pripravim prvo igro, ki je kratka in 
evalvirana ob koncu tedna.  
 
DOBRO DELO 
Potek igre:  
Pripravim lističe z imeni učencev. Vsak učenec izžreba ime sošolca ali sošolke, vendar imena 
ne sme izdati. Ime mora varovati kot strogo skrivnost. Ko vsi izžrebajo imena, sledijo 
navodila. Vsak mora izžrebanemu sošolcu ali sošolki vsak dan narediti majhno, skoraj 
neopazno dobro delo (npr. se vljudno pozdravi, nasmehne, odpre vrata, pomaga pri 
smučeh, če gre za zimsko šolo v naravi itd. ). Nikakor pa ne sme biti vsiljiv ali nadležen. 
Zadnji večer pride do poimenovanja oseb, v kolikor je to mogoče.  
Le redkim se zgodi, da ne prepoznajo osebe, ki je opravljala dobra dela. Večina jih prepozna 
in se ob tem zahvali za storjena dela. Zanimivo je tudi dejstvo, da učenci ne izdajo imen in 
ob evalviranju opažam, da je ta igra večini všeč.  
Cilj same igre je vzpodbujati strpnost, poštenost in navajati učence, da z majhnimi 
pozornostmi lahko osrečimo druge. 
 
NAŠA SKUPINA  
Tudi ta aktivnost je priporočljiva za prvi dan z namenom, da se posamezne skupine 
poimenujejo in da pripadniki posameznih skupin začutijo pripadnost skupini tekom celega 
tedna. Kar pa ne pomeni, da se ne družijo in ne povezujejo z ostalimi skupinami. 
 
Potek igre:  
Učenci so po interesih ali sposobnostih razporejeni v skupine, v katerih delujejo. Da pa te 
skupine zaživijo in da se učenci med seboj še bolj povežejo, dobi vsaka skupina nalogo, da:  
- poimenuje skupino,  
- izdela maskoto skupine,  
- napiše vizijo skupine,  
- izbere refren slovenske pesmi za himno skupine,  
- določi barvo skupine in številko skupine. 
 
Nabor tem je seveda širok in jih lahko prosto dodajamo. Zraven prejmejo tudi likovni 
material, celotno dejavnost pa omejimo na 20 oziroma 30 minut. Skupina mora biti 
popolnoma skladna in sprejeti končne odločitve. Poiskati morajo skupno pot in najti 
kompromise. 
Pri tej socialni igri vzpodbujamo skupinsko delo, medsebojno povezovanje in sodelovanje, 
enotnost, prilagajanje in sklepanje kompromisov.  
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

112 

MREŽA PRIJATELJSTVA  
Potek igre:  
Od doma prinesem klobčič volne. Učenci se posedejo v krogu. (V kolikor je večje število 
učencev, naredimo več manjših krogov z večimi klobčiči volne. Potek igre je enak kot pri 
enem.) S klobčičem volne sedem med učence in nekomu podam volno. Začetek obdržim v 
roki. Vsak naslednji učenec poda klobčič učenki ali učencu, ki si ga sam izbere in navede 
razlog, zakaj (npr.: Marko, tebi podajam volno, ker si mi včeraj pomagal nesti smuči.). Igra 
poteka v smislu podajanja pozitivnih informacij in traja tako dolgo, da imajo vsi učenci v 
rokah delček volne. Med njimi se tako splete mreža prijateljstva in služi utrjevanju odnosov. 
Pri tej igri spodbujamo učence k oblikovanju pozitivnih povratnih informacij in sporočil drug 
drugemu in se v bistvu naučimo, kako smo povezani med seboj in kako pozitivna sporočila 
sprejeti od drugih. Učenci obenem med seboj vzpostavijo verbalno komunikacijo in osebni 
stik. Na podobnem način lahko izvajamo tudi igro SMEJOČA ŽOGA . 
 
OGLEDALO  
Potek igre: 
Vsak učenec dobi list z ogledalom, na katerega napiše svoje ime v pripravljen okvirček. 
Potem ogledalo preda svojemu sosedu. Ta nato zapiše lastnost posameznika. Povečini 
učence v šoli v naravi opozorim, da morajo iskati pozitivne lastnosti. V šoli pa čez nekaj časa 
igro ponovimo in poskušamo poiskati tudi negativne lastnosti in poudarimo, da jih bomo 
poskušali čimprej odpraviti. Ogledalo potem kroži, tako da vsak v skupini zapiše po eno 
lastnost za vse ostale člane. Na koncu vsak dobi nazaj svoje ogledalo, na katerem najde 
pozitivne lastnosti, ki jih drugi vidijo na njem.  
Cilj te igre je, da iščemo pozitivne lastnosti pri ljudeh in jih izpostavimo oziroma povemo. 
Premalokrat povemo lepe stvari sočloveku, učenci pa nasploh pozabljajo na pohvalo in lepe 
besede, saj se jim vse skupaj zdi samoumevno oziroma nepomembno. S to igro krepimo in 
razvijamo pozitivno podobo posameznika in komunikacijo.  
 
ZAKLJUČEK  

Predstavila sem samo nekaj aktivnosti, ki jih načrtno vključujem v program dela v šoli v 
naravi. Učenci imajo nadvse radi te aktivnosti in komaj čakajo, da imamo večerna druženja. 
Opažam tudi, da sploh ne pogrešajo mobilnih naprav, ampak jim je prav prijetno, da se 
lahko družijo, pogovarjajo in zabavajo. Tudi tisti, ki so na začetku imeli domotožje, te težave 
hitro premostijo in uživajo v sobivanju v šoli v naravi.  
 
Po povratku iz šole v naravi naredimo evalvacijo. Evalviramo učne vsebine in vse ostale 
aktivnosti. Velika večina po tednu ali dveh pravi, da zelo pogreša druženje v šoli v naravi, 
pogovore med učenci samimi in tudi učitelji spremljevalci ter sproščenost učiteljev. 
Pogosto navajajo, da so učitelji v šoli v naravi drugačni, bolj sproščeni in bolj popustljivi. 
Najbolj me pa razveseli dejstvo, ko povedo, da telefonov niti niso pogrešali. Z veseljem to 
predstavimo staršem in izpostavimo, da se kljub napredni tehnologiji v družbi učenci znajo 
družiti, se veseliti in predvsem vzpostaviti interakcijo ter komunicirati. Zato je še kako 
nujno, da skrbno načrtujemo, negujemo to, kar imamo, saj je to naložba za življenje. 
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ŠOLSKO NOVINARSTVO (KOT DEL OIV) V SREDNJI ŠOLI 
 
Povzetek 
Prispevek govori o možnostih nadgrajevanja šolskega novinarstva, dolgoletne dodatne 
vzgojno-izobraževalne aktivnosti na šolah, ki omogoča, da učenci in dijaki pridobivajo 
raznotera znanja in veščine ter razvijajo kritičen pogled na družbo in svet. Mentorji jim 
lahko na različne načine približamo novinarski diskurz, predstavimo delo novinarja ter jih 
izzovemo, da se preizkusijo kot iskalci in zbiralci informacij, pa tudi kot kritični opazovalci 
dogajanja in avtorji različnih novinarskih žanrov. Če je le mogoče, naj vsebine šolskega 
novinarstva presegajo zgolj časnikarstvo in publikacijo letopisov; za uspešno radijsko in 
televizijsko novinarstvo namreč ni potrebno veliko. 
 
Ključne besede: novinarstvo, OIV, žanri, radio, televizija 
 
 

HIGHSCHOOL JOURNALISM AS COMPULSORY OPTIONAL ACTIVITY 
 
Abstract 
The article discusses the possibilities of upgrading school journalism, an extra-curricular 
educational activity present in schools for many years, which enables pupils and students 
to acquire various knowledge and skills as well as develop a critical view of society and the 
world. Mentors can use different approaches to teach them about journalistic discourse, 
to present them journalists’ work and challenge them to be active searchers and collectors 
of information, but also critical observers of events and authors of various journalistic 
genres. If possible, the activities of school journalism should go beyond publishing 
newspapers and yearbooks since very little is needed to create successful radio and 
television journalism. 
 
Keywords: journalism, optionalactivities, genres, radio, television 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

115 

1 Uvod 

Človek že tisočletja teži k temu, da spremlja dogajanje okrog sebe, si ob tem ustvari 
prepričanje in ga deli s skupnostjo. Iskanje, zbiranje in prenos pomembnih ter koristnih 
informacij so se s pojavom različnih medijev samo krepili ter spreminjali; danes vso to 
poplavo podatkov oziroma vsebin spremljamo kot neizogibni del našega vsakdana. 
Novinarstvo se je skozi stoletja oblikovalo v znanost, ki v svojem bistvu še zmeraj ostaja v 
službi ljudi. Novinarji so zavezani iskanju resnice, njihova naloga je spreminjati svet ter 
vplivati na družbo kot tako. V duhu tega poslanstva vzgajamo tudi mlade novinarje. Pri tem 
imata pomembno vlogo osnovna in srednja šola, ki naj bi nudili možnost, da se učenci 
oziroma dijaki aktivno vključujejo v vse procese novinarstva ter tako nadgrajujejo svoje 
znanje, vedenje in razvijajo različne sposobnosti. Seveda morata biti pri tem sposobni 
slediti družbenim spremembam ter se prilagajati času in prostoru. 
 
2 Šolsko novinarstvo – od interesne dejavnosti do izbirnega predmeta 

Šolsko novinarstvo ni sodobni pojav; če pobrskamo po domačih arhivih, beležimo tovrstno 
aktivnost že v predvojnih časih, ko so otroci pripravljali predvsem gradiva za rokopisne 
šolske liste oziroma časopise. Marljivi učenci so v prostem času, največkrat po pouku, zbirali 
in pripravljali prispevke o šolskem in obšolskem dogajanju, jih zapisovali in prepisovali na 
roko ter strnili v časnik v taki ali drugačni podobi. A o zgodovini novinarstva kdaj drugič.  
 
Vse do uvedbe devetletke v slovenskem šolskem sistemu je bilo šolsko novinarstvo zgolj 
izbirna (prostovoljna) spremljevalna dejavnost, bolj kot ne prepuščena volji učiteljev. Leta 
2003 zanj končno dobimo predmetni učni načrt in šolsko novinarstvo postane izbirni 
predmet v 7., 8. ali 9. razredu osnovne šole. Navezuje se na bogato izročilo osnovnošolskih 
novinarskih in dopisniških krožkov ter uredništev šolskih glasil. Združuje raziskovanje 
neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V praktičnem delu z besedili učenci 
pod učiteljevim vodstvom dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja 
neumetnostnih besedil ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje 
publicističnih\propagandnih besedil. Predmet ponuja tudi možnosti raziskovalne 
dejavnosti na področju slovenskega jezikoslovja in stilistike. /…/ Šolsko novinarstvo se 
povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije, knjižnično, likovno 
in tehnično vzgojo, računalništvom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, etnologijo ter etiko 
in družbo (Mohor, Saksida 2003, 35–36). 
 
Po mnenju številnih strokovnjakov in izsledkih študij se vključevanje otrok v dejavnosti 
šolskega novinarstva prej ali slej obrestuje z dolgoročnim znanjem, razvojem veščin in 
sposobnosti. Najpogosteje navajajo, da novinarsko delo spodbuja in razvija komunikacijske 
spretnosti, delovne navade, sposobnosti timskega dela, omogoča, da se otroci lažje 
znajdejo, orientirajo v svetu tisočerih informacij in poplave družbenih omrežij, bolje 
načrtujejo in organizirajo ter so samostojnejši in uspešnejši pri svojem delu. Raziskave so 
celo pokazale, da so učenci, ki so vsaj nekaj časa sodelovali pri šolskem novinarstvu, 
družbeno in politično bolj zreli in tako odgovorno krojijo ustroj sodobne družbe. 
 
Učni načrt izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo se v slovenskih osnovnih šolah 
osredotoča na oblikovanje informativnih in interpretativnih publicističnih besedil ter 
ustvarjanje razrednega lista oziroma šolskega ali tematskega časopisa. Glede na možnosti 
učenci pripravljajo tudi oddaje na šolskem radiu in televiziji, v glavnem pa objavljajo svoje 
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prispevke v mladinskem tisku in njim namenjenih rubrikah v časopisih. Kot dodatno 
možnost sicer omenja tudi ustvarjanje zvočnega glasila. 
 
V srednji šoli se šolsko novinarstvo lahko izvaja kot krožek, kot izbirna dejavnost v okviru 
obveznih izbirnih vsebin (OIV), zato posebnega učnega načrta zanj ni. V to dejavnost se 
prostovoljno vključujejo različni dijaki, ne zgolj tisti, ki so obiskovali izbirni predmet v OŠ, a 
se seveda glede na njihovo starost in sposobnost učne vsebine nadgrajujejo. Torej se lahko 
brez težav preizkušajo v vseh vrstah in oblikah novinarstva. Glede na materialne oziroma 
prostorske možnosti dijaki v srednji šoli običajno ustvarjajo predvsem radijske in televizijske 
oddaje, manj časopise ali razredne liste, a je priporočljivo, da so le-ti prisotni kot svojevrstna 
oblika posredovanja informacij. Na GFML se zavedamo, da radio in televizija ne moreta v 
celoti nadomestiti tiskanega glasila, res pa je, da zato Inforeflektor (tiskane novice) izhaja 
redkeje. 
 
3 Normativne vrste novinarstva 

Če izhajamo iz teorije profesionalnega novinarstva, šolsko novinarstvo v svojem temeljnem 
poslanstvu prav nič ne zaostaja. Osrednje funkcije javnih občil v sodobnih komunikacijskih 
teorijah so namreč: 

- informirati, 
- oblikovati javno mnenje, 
- vzgajati in 
- zabavati (Košir 1988, 14). 

 
Tudi šolski časopis, radijske in televizijske oddaje stremijo k temu, da v ustreznem razmerju 
zapolnijo vsa štiri izhodišča, s čimer zagotavljajo svojo pestrost in privlačnost za naslovnika. 
Če sta namreč časopis ali oddaja sestavljena iz samih mediativnih poročil, lahko postaneta 
za bralca/gledalca dolgočasna. Zato je dobro, da se dijaki preizkusijo v različnih novinarskih 
vlogah, stilih in žanrih. 
 
V šolskem prostoru so dijaki še vedno najpogosteje posredovalci objektivnih informacij 
(mediativno novinartsvo).  
 
Informacijska funkcija je nedvomno osrednja funkcija množičnih medijev, njihov cilj je 
zagotavljanje različnih informacij in mnenj o temah, ki so v javnem (v našem primeru 
šolskem) interesu. To je odbirateljski model novinarstva, saj mora novinar znati iz množice 
informacij izbrati tisto, kar je pomembno, ideja tega modela pa temelji na njegovi 
sposobnosti, da odkrije, zabeleži in razpošlje pomembne informacije (Poler Kovačič, 
Erjavec 2011, 45). Kot táko mediativno novinarstvo dijakom omogoča, da krepijo 
sposobnosti kritične presoje, in je lahko nastavek za alternativno obliko problemskega 
učenja. Vedeti je namreč treba, kako izberemo in razvrščamo posamezne informacije 
oziroma dogodke. Najprej morajo dijaki znati ločiti »zrnje od plev«, nato dogodek še 
ubesediliti.  
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Pri upovedovanju novinarskih vsebin se zmeraj upošteva načelo obrnjene piramide: 
najpomembnejše informacije 

I 
manj pomembne informacije 

I 
najmanj pomembne informacije 
 
Pri tem morajo tudi dijaki slediti temeljnemu novinarskemu vprašanju (KAJ? – KJE? – KDAJ? 
– KDO? – ZAKAJ? – KAKO?) in sporočanjskemu procesu. Slednji obsega naslednje povezane 
in prepletajoče se postopke, ki se med seboj dopolnjujejo in lahko potekajo tudi vzporedno: 

- zbiranje informacij (aktivno, zmerno aktivno in minimalno aktivno odkrivanje), 
- izbor informacij (gatekeeperji – učitelj in/ali dijak; se najpogosteje določa na 

redakcijah), 
- upovedovanje oziroma tvorjenje novinarskega poročila (Poler Kovačič, Erjavec 2011, 

62). 
 
Dijaki se manj pogosto in težje preizkusijo kot t. i. razsvetljenski novinarji, kjer se od njih 
pričakuje, da obveščajo javnost o dejstvih, ki so pomembna npr. za sooblikovanje šolske 
skupnosti, ter le-ta razlagajo in pojasnjujejo tako, da jih postavijo v kontekst ali puščajo 
prostor za razpravo in polemiko. V ta kontekst teoretično sodi tudi preiskovalno 
novinarstvo. Seveda šolski prostor nikakor ne more postati poligon za pravega 
preiskovalnega novinarja, a če pogledamo natančneje, se lahko tudi tukaj lotimo poročanja 
o približno podobnih vsebinah. Večkrat se lahko v nejasnih okoliščinah pojavijo morebitni 
konflikti, nesoglasja ali nezadovoljstvo s kakšno ureditvijo, odredbo ravnatelja ali učitelja, 
ki vključuje tudi dijake (npr. šolska malica, šolski red in prepovedi, obveščanje, urniki, 
nadomeščanja in proste ure …). Te teme so za naslovnika lahko zelo privlačne in dobro 
popestrijo katero izmed oddaj ali izvodov časopisa. Nenazadnje lahko tako raziskovanje 
povežemo s t. i. odvetniškim novinarstvom, kjer so dijaki novinarji lahko tudi v vlogi kritika 
in razlagalca. 
 
Dijaki novinarji se seveda najraje ukvarjajo z razvedrilnim novinarstvom. Kot ugotavljajo 
strokovnjaki, tudi v profesionalnem novinarstvu in medijski praksi danes ta vrsta količinsko 
prevladuje. Razvedrilno novinarstvo običajno povezujemo z mešanjem informativnih 
vsebin in zabave, kar se v literaturi omenja kot »infozabava«. Ta zabrisuje meje med 
obveščanjem in zabavanjem tako pri izboru tematik kot tudi pri njihovi predstavitvi (Poler 
Kovačič, Erjavec 2011, 50). Tako so običajno najbolj pričakovani in brani prispevki s šolskih 
zabav, koncertov, vikend dogajanja, rubrika Šušlja se ipd. 
 
Komunitaristično novinarstvo združuje javno, državljansko in skupnostno novinarstvo. 
Spodbuja vlogo novinarja kot katalizatorja javne razprave. Je tista oblika novinarstva, ki 
ljudi naslavlja kot državljane, potencialne udeležence v javnih zadevah; skupnosti pomaga 
reševati probleme; izboljšuje klimo javne razprave in prispeva k uspešnemu delovanju 
javnega življenja. Čeprav se sliši učeno, lahko tovrstne prispevke izdelajo tudi dijaki, saj tudi 
oni delujejo kot predstavniki svoje javnosti/skupnosti in imajo do nje primarno 
odgovornost. Prispevek lahko popestrijo s terenskim delom ter tako prisluhnejo težavam, 
skrbem sošolcev in prijateljev. Vse to in še več so lahko izzivi za sodobnega srednješolca. 
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4 Novinarske zvrsti, vrste, žanri 

Časopisno novinarsko besedilo je po intenciji enopomenska pisna jezikovna in grafična 
celota v množično komunikacijskem dejanju, katere funkcija je ažurno sporočanje o 
aktualnih dogodkih (pojavih) družbeno konstruirane stvarnosti tako, kakor so se ti dogodki 
zgodili v okviru kolektivnih mehanizmov percepcije, z določitvijo kraja, časa, nosilca(cev) 
dogajanja, ki morajo pripadati skupnemu referencialnemu univerzumu sporočevalca in 
naslovnika (Košir 1988, 19). 
 
Že Poler Kovačičeva, soavtorica učbenika Uvod v novinarstvo (2011, 87), opozarja, da se v 
vsakdanji rabi za poimenovanje novinarskega besedila pogosto uporablja izraz članek, kar 
je strokovno napačno. Članek je posebni novinarski žanr. Tako tudi tukaj v nadaljevanju 
novinarske prispevke imenujemo novinarsko besedilo ali prispevek/sporočilo. 
 
Novinarska besedila po svoji dominantni funkciji delimo v: 
a) informativne zvrsti (obveščajo oz. poročajo o dogodku, avtor je distanciran oz. ima 

nevtralen položaj) in 
b) interpretativne zvrsti (novinar je v besedilu udeležen s svojim mnenjem, subjektivno 

naravnan). 
 
V prvi skupini tako najdemo: vestičarsko vrsto (kratka in razširjena vest, vest v nadaljevanju 
in naznanilo), poročevalsko vrsto (običajno, komentatorsko in reportersko poročilo, 
nekrolog, prikaz), reportažno vrsto (klasična reportaža, reporterska zgodba in potopis) ter 
pogovorno vrsto (intervju, anketa, okrogla miza, izjava, digitalizirano poročilo). Med 
interpretativne vrste sodijo: komentatorska vrsta (običajni komentar, uvodnik, glosa, 
kolumne), člankarska vrsta (informativni članek, članek z naslovne strani) ter portretna 
vrsta s portretom. 
 
5 Radijsko in televizijsko novinarstvo 

Radio in televizija sta zapolnila potrebo po tem, da bi oddaljeni dogodki, ki jih je časnik lahko 
samo opisoval, in to vedno kot že pretekle ali pa še ne dogodene, v zvoku in sliki še živi 
vstopali v domove (Laban 2007, 15). Prav letos npr. mineva okroglih 50 let, odkar se je na 
zaslonih pojavil prvi slovenski TV Dnevnik. 
 
Televizija se danes (še vedno) definira kot najbolj razširjen in najvplivnejši medij 
množičnega komuniciranja. Vprašanje pa je, kako dolgo bo na prestolu, saj je predvsem pri 
mladih vse bolj priljubljen svetovni splet, preko katerega spremljajo nekoč tipične 
televizijske vsebine, tudi dnevnoinformativne. Zato je dobro, da razmišljamo o tem, kako 
vsebine, ki nastanejo pri šolskih aktivnostih, distribuirati v različne medije, predvsem na 
splet. 
 
Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer od leta 2011 prispevke, ki nastanejo pri šolskem 
novinarstvu, povečini objavljamo kot spletne vsebine ter v radijskih in televizijskih oddajah. 
Prav vsi so javno dostopni na portalu http://www.gfm-media.si/. Poleg tega lahko radijske 
oddaje Glas GFML, ki jih posnamemo v lastnem šolskem studiu, poslušalci spremljajo vsak 
teden na Radiu Maxi, televizijske Aktualno na GFML pa mesečno na TV AS. Vse oddaje so v 
celoti lastna produkcija GFML. Za to dejavnost sva stalno zadolžena dva mentorja, slavistka 
in profesor, univerzitetni dipl. medijski komunikolog; v produkciji sodelujeta še profesor 

http://www.gfm-media.si/
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glasbene vzgoje, ki z dijaki v studiu posname radijske oddaje, in kolega slavist, ki občasno 
prevzame redakcijo radijskih oddaj. 
 

 
Slika 1: Naslovnica TV-oddaje Aktualno na GFML 

 

 
Slika 2: Snemanje radijske oddaje v šolskem studiu 

 
5.1 Televizijski dejavniki  

Vsebine tekočega meseca, o katerih poročamo, so običajno na radiu in televiziji enake. 
Dijaki se postopoma naučijo, kako pripraviti in oblikovati enako novico, ki bo ustrezala 
prvemu in drugemu mediju. Na radiu je seveda potrebno vse ubesediti, televizijski žanri pa 
so kompleksnejši, ker poleg besedila vključujejo tudi zvok in sliko/vizualizacijo. Carpenter 
televizijo vidi kot tisto, ki »združuje glasbo in umetnost, jezik in kretnje, retoriko in barvo 
ter poudarja hkratnost vizualne in verbalne podobe«. Televizija je /tako/ neposreden, 
dramatičen in čustven medij, zato so idealne televizijske oddaje kombinacija 
informativnosti in dramatičnosti, saj lahko le tako pritegnejo pozornost, da bi gledalca 
informirale (Laban 2007, 32). Glavna prvina radia je beseda s svojo prozodijo, televizijsko 
novinarstvo pa izhaja iz slike oziroma video zapisa. 
 
Tisk, radio in televizijsko novinarstvo imajo marsikaj skupnega, zato je priporočljivo graditi 
prav na tem zaporedju. Skupno jim je prav izhodišče – besedilo, ki je v novinarstvu 
praviloma brano. Težje je, če se mora voditelj besedilo naučiti na pamet, lažje, če je na 
razpolago t. i. teleprompter (po domače trotl boben), ki pa si ga lahko v preprosti obliki 
izdelamo na šoli kar sami. Televizijski govor najbolje posreduje dejstva, podatke, opis, 
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dodatne informacije, razlago, pojasnila, ki dopolnjujejo videno ali pojasnjujejo, kako je to, 
kar gledalci gledajo, povezano z nečim, česar ne vidijo. Vizualne podobe pa se večinoma 
uporabljajo kot dokaz ali prikaz in za dramatizacijo, saj poudarjajo čustva. Beseda in slika se 
v televizijskem novinarstvu najpogosteje dopolnjujeta, krepita in skupaj razkrivata nova 
spoznanja; besedilo pojasnjuje sliko in pripoveduje ozadje. (Laban 2007, 79) Seveda le, če 
sta v ustreznem razmerju. Tako navezovanje imenujemo sonanašanje ali koreferenca. 
Morata pa biti tudi skladni (npr. če govorimo o nekem uspehu, prikažemo vesele, 
zadovoljne dijake in mentorje). Labanova v omenjeni literaturi prikaže ustrezno 
sinhronizacijo vizualizacije in govorjenega besedila s primeri v preglednicah. 
 
5.2 Šolsko novinarstvo in televizijski novinarski žanri  

Vesna Laban v Televizijskem novinarstvu (2007) povzema žanre po M. Košir (1988). Tako 
navaja kot temeljni, najkrajši in najenostavnejši tip sporočanja televizijsko vest. Ta zajema 
kratko in razširjeno vest ter vest v nadaljevanju. O poteku dogajanja preteklih dogodkov 
govorijo televizijska poročila. TV-izjave so lahko samostojni žanri ali odlomki odgovora 
sogovornika na novinarjevo vprašanje, ki se vključujejo v druga novinarska besedila (tonski 
izseki). Ankete običajno nastopajo kot dopolnila ali zaključki drugih besedil, lahko so tudi 
samostojni prispevki. Sledijo še televizijski intervju, pregledni prispevek, ki gledalcem čim 
bolj celovito in analitično predstavi dogajanje s prvinami komentarja, vso ozadje, vzroke, 
alternativne poglede idr., televizijska reportaža, ta izbira bolj dramatične situacije, ter 
televizijska zgodba, ki predstavi posebne ljudi, drugačne življenjske stile, posebnosti ipd.  
 
V šolskem novinarstvu najpogosteje nastajajo: 

- televizijsko poročilo: npr. poročila o ekskurzijah, prireditvah … (tega žanra se 
poslužujemo tudi takrat, kadar je sicer tema reportažna, vendar ni na voljo 
razpoložljivega video materiala); 

- kratka vest (začetek dogodka, ki še traja): npr. vest o začetku dlje trajajočega, lahko 
tudi večletnega projekta, v katerega so se vključili dijaki; 

- televizijska razširjena vest (poleg osnovnih informacij predstavi tudi ozadje): npr. 
razprave na okroglih mizah, gostovanje kakega književnika, športnika ali druge 
znane osebe, predavanje izbranega strokovnjaka, kjer pojasnimo tudi vse okoliščine 
(zakaj/čemu je gostoval, o čem je predaval, zakaj je to pomembno, kakšne so/bodo 
posledice tega itd.). 

 
Vse žanre, sploh pa slednjega, skušamo opremiti s t. i. tonskimi izseki (izjavami, ki 
dopolnjujejo besedila). Pripravimo več izjav udeležencev: priporočljivo je postaviti ustrezno 
vprašanje gostu, sodelujočim oz. slušatelju/-em, in če je na voljo, tudi organizatorju 
dogodka. Z izjavami lahko gledalcem nudimo marsikatere pomembne informacije o 
dogodku: o vzroku, namenu, učinku …, hkrati pa popestrimo celoten potek novinarskega 
diskurza. 
 
Pri tem pazimo, da vprašanja oblikujemo po odprtem tipu, ki omogoča oziroma celo 
zahteva razširjeni odgovor. To so vprašanja, ki se začenjajo z vprašalnimi zaimki: npr. Zakaj 
ste se odločili predstaviti prav to temo? Kako vi vidite …? Kaj menite o tem, da …?  
 
Redkeje nastajajo daljše reportaže, ankete ali TV-intervjuji oziroma TV-zgodbe. Teme 
slednjih so lahko zgodbe dijakov, ki so posebej uspeli na določenem področju ali se izkazali 
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na tekmovanjih, olimpijadah, v športu ipd. Če so pripravljeni stopiti pred kamero, z njimi 
naredimo intervju. Dolžina takega prispevka je 3–8 minut. Reportaže so primerne zlasti za 
poročanje o ekskurzijah ali nekajdnevnih dogodkih. Dobro je, če dijake navadimo na to, da 
jih gradijo sproti, morda celo v obliki dnevniških video zapisov, zabeležijo najpomembnejše 
dogodke dneva, se do njih morebiti opredelijo ter jih opremijo s tonskimi izseki. Vse to lahko 
naredijo z že malce boljšimi pametnimi telefoni, tablicami ali fotoaparati. Temo prispevka 
lahko morda celo problematizirajo: lani smo npr. v oddajo uvedli rubriko, kjer dijaki 
predstavijo svoje raziskovalne naloge, ob tem včasih temo problemsko razširijo in opremijo 
z anketami (npr. o odpadni hrani na šoli) ali kratkimi izjavami, povzetki mnenj dijakov, 
profesorjev ali drugih strokovnjakov.  
 

 
Slika 3: Snemanje kadra za reportažo in dokumentarec o reki Muri 

 
Če se le da, dijaki, ki pripravljajo določeni prispevek, le-tega tudi zmontirajo in napišejo 
kratki napovednik (1–2 povedi) za voditelja (v rad. spikerja) oddaje, ki potem napovednike 
združi v celoto z ustreznim zapovrstjem dogodkov.  
 
Pri televizijskem prispevku je zraven ubesediljenja dogodka potrebno razmišljati še o kadrih 
in montaži, ki mora ohraniti smisel, celoto ter verodostojnost prispevka. Vedno pogosteje 
se pri oblikovanju uporablja tudi grafikacija, ki pomaga predstaviti ali razložiti dejstva (npr. 
rezultate v odstotkih). Sem sodijo tudi različni napisi ali podobe ob slikah. Ob izjavah tujih 
sogovorcev je tako potrebno besedilo prevesti in urediti podnapise. Lahko se preizkusimo 
celo v sinhronizaciji. Vso to delo lahko prepustimo tistim dijakom, ki ga obvladajo oz. jih kaj 
takega veseli, vsekakor pa pri tem potrebujejo mentorja (npr. učitelja računalništva, tujih 
jezikov …). Posebno področje predstavlja tudi zvok – stroka ga definira kot element, ki 
privablja in ohranja gledalčevo pozornost, manipulira njegovo razumevanje vizualne 
podobe, ohranja tok televizijskih segmentov in nepretrganost znotraj posameznih prizorov 
(Laban 2007, 55), zato je dobro, če v svoj tim kdaj privabimo tudi glasbenike. Vse to seveda 
zahteva ustrezne prostorske in tehnične pogoje, vendar je potrebno poudariti, da za dobro 
oddajo ne potrebujemo vrhunske opreme. Zvok in sliko lahko posnamemo že z boljšim 
telefonom ali fotoaparatom. 
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Slika 4: Za video posnetke ne potrebujemo vrhunske opreme. 

 

6 Zaključek 

Morda ni naključje, da na Slovenskem letos obeležujemo tri okrogle obletnice: 90 let radia, 
60 let televizije in 50 let prvega Dnevnika RTV Slovenija. Vse to je dokaz, da je medijska 
prisotnost v našem okolju nedvomno nujna in pomembna, a najverjetneje gre največ zaslug 
pripisati predanosti novinarskemu poslanstvu. Novinar ne more biti kdor koli. Po besedah 
Ryszarda Kapuscinskega mora biti dober novinar najprej dober človek. Torej se novinar ne 
samo uči, ampak tudi vzgaja. Tudi za prihodnost novinarstva se ni bati, vendar je zagotovo 
potrebno pričakovati spremembe. Prva taka je vsesplošna digitalizacija medijev. 
Spremenil/-injal se bo najverjetneje tudi novinar sam – Marko Crnkovič npr. pravi: »Še nikoli, 
kar pomnim, ni bilo tako velike razlike med tem, kar novinarji res mislijo, in tem, kar na 
koncu napišejo in objavijo. Novinarji so tako rekoč začeli bolj misliti kot pisati.« In v vrtincu 
vsega se bomo vedno znova znašli tudi šolski novinarji. 
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Andrejka Bojnec  
Osnovna šola Beltinci 

DEKLAMIRAM.SI 
 
Povzetek 
Ko pomislim na deklamiranje, mi pride na misel pesem. Pesem O Vrba našega največjega 
pesnika. Ali Pavčkova pesem. Deklamiranje je predstavitev pesmi na pamet. Tej predstavitvi 
dodamo večjo ali manjšo mero samega sebe. Od tega dodatka je odvisna vrednost 
deklamirane pesmi. V današnjem času nam je težko javno nastopati. Še teže je povedati kaj 
na pamet, brez predloge. Zato učim deklamirati. Izzivi nas krepijo in delajo močnejše. Jaz 
vidim tu izziv. Nekateri učenci ob deklamiranju in nastopanju zrastejo in okrepijo svoj 
notranji jaz. Drugim je to veselje, močno področje. Oboji se vadijo v nastopanju, kar je 
pomembna veščina v življenju. Učenje pesmi je tudi del vzgoje za domoljubje. Črpamo iz 
slovenske zakladnice starejših ali mlajših pesmi. Tako moj naslov ni le sodobno zapisan, 
ampak vključuje tudi ime domovine. Hkrati pa izraža tudi pomembno misel: Če bomo 
poznali domače pesmi, bomo obstali kot narod. 
 
Ključne besede: deklamirati, pesem, nastopanje, izziv, domoljubje 
 

I RECITE.SI 
 
Abstract 
When I think about reciting I think about a song O vrba of our greatest poet or a song by 
Tone Pavček. Reciting is presenting a poem by heart. A person, who is reciting, gives 
oneself to the presentation and it is important for a value of the poem. Nowadays it is hard 
for the people to perform in public. It is even harder to tell something by heart. That is why 
I teach my students how to recite. The challenges make us stronger and I see the challenge 
in reciting. When reciting some students grow and strengthen their inner self. Some other 
students find it a pleasure and it is their strength. Both of them practise performing, which 
is an important skill in life. Learning poems is also a part of education for partiotism. I select 
from Slovenian older and more modern poems. So my title is not just modern, but it also 
includes the name of my country. It also expresses an importan thought - if we know our 
poems, we will survive as a nation. 
 
Keywords: recite, poem, performance, challenge, patriotism 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

124 

»O Vrba, srečna, draga vas domača, 
kjer hiša mojega stoji očeta; 
da b' uka žeja me iz tvoj'ga sveta 
speljala ne bila, golj'fiva kača! 
 
Ne vedel bi, kako se v strup prebrača 
vse, kar srce si sladkega obeta; 
mi ne bila bi vera v sebe vzeta, 
ne bil viharjev notranjih b' igrača! 
 
 Zvesto srce in delovno ročico 
za doto, ki je nima miljonarka,  
bi bil dobil z izvoljeno devico; 
 
mi mirno plavala bi moja barka; 
pred ognjem dom, pred točo mi pšenico 
bi bližnji sosed varoval – svet' Marka.«  
(France Prešeren, Poezije: O Vrba) 
 
Pesem, ki smo jo znali, ali jo morda še znamo na pamet! Meni je še posebno pri srcu, ker 
izhajam iz teh Prešernovih krajev. V Krstu jih je opisal takole: 
»Dežela kranjska nima lepš'ga kraja,  
ko je z okol'šč'no ta, podoba raja.«  
(France Prešeren, Poezije: Krst)  
 
Deklamirati pomeni povedati na pamet pesem z večjo ali manjšo mero samega sebe. To 
pomeni, da pesem oživi. To je tisti trenutek, ko se te besedilo dotakne. Zanimivo je slišati 
različne interpretacije iste pesmi. To deklamatorji doživljamo vsako leto v Dobrovniku na 
deklamatorskem tekmovanju, letos (8. junij 2018) je bilo organizirano že osmič. Dopoldan 
sem bila prisotna kot mentorica svojih deklamatorjev. Popoldan pa sem pri učencih od 
šestega do devetega razreda uživala v svojskih interpretacijah. Občutek sem imela, kot da 
nas je vse preplavila oživljena poezija! Čudovit je ta občutek, ki bi si ga lahko večkrat 
privoščili. 
»Stopite narahlo kakor v copatih. Naravnost pri glavnih vratih. V ta lepi dan, kot bi šli v 
pesem. Svet naokrog je vabljiv in vonljiv, čudno resen in nemalo slovesen.« 
http://www.osobdravinji.si/images/staticno/Knjiznica/Rojstvo/TONE%20PAV  
 
Tone Pavček je bil slovenski pesnik, esejist in prevajalec, ter hkrati eden najpomembnejših 
klasikov otroške in mladinske poezije v Sloveniji. Umrl je leta 2011, v 84. letu starosti, a 
njegovi verzi ostajajo bolj živi kot kdaj koli prej. 
 
Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca 
Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 

http://www.osobdravinji.si/images/staticno/Knjiznica/Rojstvo/TONE%20PAV
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v življenju do prave resnice, 
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 
A če ne prideš ne prvič ne drugič 
do krova in pravega kova 
poskusi: 
vnovič 
in zopet 
in znova. 
(Tone Pavček) 
 
 
Drobtinice 
Treba je mnogo preprostih besed kakor KRUH, LJUBEZEN, DOBROTA, 
da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota. 
Na svetu si, da gledaš SONCE. 
Na svetu si, da greš za SONCEM. 
Na svetu si, da sam SI SONCE 
in da s sveta odganjaš – SENCE. 
Nobena pot ni ravna, 
nobena pot ni revna, 
a vsaka je zahtevna 
in tvoja ena sama – GLAVNA. 
Toplo je sonce, topla jopica, 
topla prijazna beseda, 
a najbolj topla deklica, 
ko me s srcem pogleda. 
Vse bolnišnice so nezdravo bele 
z vonjem po potu in jodu, 
a vse porodnišnice vesele, 
kljub otroškemu joku. 
Človek ne dozori do svojega 
do svojega obraza 
brez smeha in čenčarij 
in ne brez poraza. 
Sonce je dolžno, da sveti nam, 
otrok, da pomaga očetu, 
a edina dolžnost naših mam je ta, 
da so dolgo na svetu. 
Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, 
tisoč in tisoč zvez med nami, 
da gre po svetu – rama ob rami – 
svetloba z nami. 
Vse teče, teče in se stiša v tišino. Samo hiša, v kateri duh biva, je neminljiva. 
(Tone Pavček) 
https://zenska.hudo.com/vip/domaca-scena/najljubse-pesmi-toneta-pavcka-po-izboru-
urednistva/  
 

https://zenska.hudo.com/vip/domaca-scena/najljubse-pesmi-toneta-pavcka-po-izboru-urednistva/
https://zenska.hudo.com/vip/domaca-scena/najljubse-pesmi-toneta-pavcka-po-izboru-urednistva/
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Pesnik, pravijo, se rodi, govornik pa naredi! Zato je potrebno poiskati priložnosti za vajo. 
Nekateri otroci imajo izredno veselje do nastopanja. S tem, ko nastopajo, postajajo še bolj 
samozavestni in veselje se samo še stopnjuje. 
 
Kako izvajam interesno dejavnost DEKLAMIRANJE? 
1. Zbiranje idej. 
2. Skupno oblikovanje načrta: program izvedbe, nastopa. 
3. Delo na besedilu. 
4. Delo na predstavitvi. 
 
K1. Preden se lotimo kakšnega bolj ali manj določenega projekta, si z učenci vzamemo čas 
in zbiramo ideje. Najraje gremo v knjižnico in listamo po knjigah s pesmimi. Tako nekako 
zberemo, kar nas nagovarja. Povem jim, kaj mislim, da bi lahko vključili in česa ne. Ob takem 
brskanju po literaturi se nam velikokrat porajajo nove ideje za nastope. Vadimo tiho branje 
in hranimo dušo. 
 
K2. Naslednjič gremo skozi okvirno pripravljen načrt. Učenci povejo, če se strinjajo s svojimi 
vlogami, ki jim jih dodelim. Če imajo še kakšno zamisel, jo poskušam upoštevati. Tako je naš 
scenarij pripravljen. 
 
K3. Lotimo se dela z besedili. Učenci berejo glasno in se spoznavajo z besedami in s pomeni. 
Razlagamo neznane besede. Popravljam izgovarjavo. Sledim njihovi interpretaciji besedila. 
 
K4. Začnemo se posvečati sporočilnosti. S pomenom pesmi je določen tudi način 
predstavitve. Deklamatorji se vživljajo v besedilo in skupaj iščemo čim bolj prepričljive 
predstavitve. Naučili smo se že, da je včasih manj več. Vemo, da je naše orodje beseda, ki jo 
lahko izgovorimo tako ali drugače. Pazimo tudi na držo rok, nog. Dogovorimo se, kako 
bomo prihajali na prizorišče. Vadimo, kako se bomo priklonili občinstvu in kako bomo šli z 
odra. 
 
Vedno se mi zdi zelo pomembna refleksija, ki jo naredimo po nastopih, tekmovanjih. Vedno 
izpostavim dobro, opozorim pa tudi na tisto, kar bi se še dalo izboljšati. Povedo, kako so se 
počutili. Pripovedujejo, kaj jim je bilo všeč, česa jih je bilo strah, nad čim so bili razočarani, 
kako bi lahko kaj izboljšali. 
 
Za nastopanje ob proslavah in drugih prireditvah iščemo vedno nove izzive. Tako smo jeseni 
pripravili nastop pred uvodnim roditeljskim sestankom. Ob tednu otroka smo se podali po 
razredih in nastopili s primernim programom. Tudi z malim princem smo se spogledovali. 
Kdo ve, kdaj nam bo razodel svojo skrivnost?  
 
Večina otrok je normalnih in se ukvarjajo s premagovanjem strahu ob nastopanju. V 
spominu imam deklico, zelo korajžno, ki pa je imela zelo velik strah pred nastopom. Našli 
sva način za umiritev pred nastopom: zamižala je in nekaj časa vztrajala v tem. Ko smo 
vadili, sem ji dovolila, da je oddeklamirala miže. Pred pomembnim nastopom me je 
vprašala:« Učiteljica, kdaj pa odprem oči? Ko bom končala?«  
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Dogovorili sva se, da bo povedala avtorja in naslov v miže, potem pa bo odprla oči. S svojo 
interpretacijo je zmagala v svoji kategoriji. Meni pa je bila še dragocenejša njena notranja 
zmaga. Videla sem, koliko ji je pomenil njen način za umiritev. Pesnik Tone Pavček pa pravi: 
 
»Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep 
kot zvezda na nebu … 
Vsak tiho zori, 
počasi in z leti, 
a kamor že greš, vse poti 
je treba na novo začeti.« 
(iz pesmi o zvezdah) 
https://zenska.hudo.com/vip/domaca-scena/najljubse-pesmi-toneta-pavcka-po-izboru-
urednistva/ 
 
Naj se dotaknem še vzgoje za domoljubje. Naši otroci pojejo angleške, španske, 
srbohrvaške pesmi. Izgubljajo pa stik s slovensko pesmijo. Česar pa na poznaš, ne moreš 
imeti rad. 
 
Moj očka ima konjička dva 

Moj očka 'ma konjička dva, 
oba sta lepa šimeljna, 
cing cingel, cing cangel, 
cing cingel, cing cong, 
veselo je moje srce. 
 
Za enega poprosil bom, 
da drevi v vas pojezdil bom, 
cing cingel, cing cangel,... 
veselo je moje srce. 
 
Čez tri gore, čez tri dole, 
čez tri zelene travnike, 
bom jezdil k svoji ljub'ci v vas, 
prepeval in vriskal na glas. 

 
 
  

https://zenska.hudo.com/vip/domaca-scena/najljubse-pesmi-toneta-pavcka-po-izboru-urednistva/
https://zenska.hudo.com/vip/domaca-scena/najljubse-pesmi-toneta-pavcka-po-izboru-urednistva/
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Ajaj, ajaj otrok moj 
Ajaj, ajaj otrok moj, 
trudno dete si nocoj, 
ajaj, ajaj dete moje, 
ziblje mati in mu poje. 
 
Priletela grlica, 
boš mi dete zibala, 
bode dete sladko spalo, 
nič ne bode se jokalo. 
 
Prihitite angelci,  
vi nebeški druženi, 
boste dete mi zibali 
in mu sladke sanje dali. 
 
Kadar dete mirno spi, 
ljubi Bog nad njim bedi, 
kadar dete mirno aja, 
Bog mu sladko spanje daja. 

 
 
Jaz pa pojdem na Gorenjsko 

Jaz pa pojdem na Gorenjsko, 
tja na gornje Štajersko. 
 
Nihče drug ne pojde z mano 
kakor drobna ptičica. 
 
S kljunčkom mi bo pot kazala, 
s perjem senco delala. 
 
Pesmice bo prepevala, 
kratek čas mi delala. 
 
Mal' počakaj, mal' ponehaj, 
da se vreme sprevedri. 
 
Vreme se je sprevedrilo, 
zdaj pa moram rajžati. 
 
Ti boš pa doma ostala, 
milo se boš jokala. 

https://www.narodne-
pesmi.si/index.php?lang=&option=audio&stran=Narodne%20pesmi&  
  

https://www.narodne-pesmi.si/index.php?lang=&option=audio&stran=Narodne%20pesmi&
https://www.narodne-pesmi.si/index.php?lang=&option=audio&stran=Narodne%20pesmi&
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Naj za konec povzamem. S krožkom Deklamiranje opravljam trojno poslanstvo:  
- učenci spoznavajo slovenske pesmi 
- učijo se občuteno predstaviti pesem na pamet – deklamirati 
- vadijo se v nastopanju. 

 
Pri teh dejavnostih vidim vrzel in zato jih jaz z veseljem sprejemam kot izziv! 
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Martina Brence  
Osnovna šola Ig 

NARAVOSLOVJE – IZZIV ZA NADARJENE UČENCE 
 
Povzetek 
Z nadarjenimi učenci smo se na naši šoli do nedavnega ukvarjali zgolj pri dodatnem pouku 
ali pripravah na tekmovanja, nekaj pozornosti so bili v okviru notranje diferenciacije deležni 
tudi pri pouku. V osnovni šoli se še vedno večino časa posveti delu z učenci, ki imajo 
vedenjske in učne težave. Pred tremi leti sem pri delu z nadarjenimi učenci želela poskusiti 
nekaj novega. Moja ideja je bila, da bi svoje talente delili z otroki v vrtcu in nižjih razredih. 
Tako je skupina nadarjenih učencev pod mojim mentorstvom izbrala in pripravila sklop 
naravoslovnih poskusov in se prvič srečala z načrtovanjem, pripravo in izvedbo učnih ur. 
Sama sem delo usmerjala in svetovala pri pripravi poskusov in učnih listov. Učence sem 
morala pripraviti na delo z mlajšimi otroki, kjer je odzivnost lahko zelo različna. Takšen način 
dela je predstavljal poseben izziv, kar se je pokazalo tudi pri večjem številu prijavljenih. 
Pozitivni odzivi in navdušenje mlajših učencev ob koncu so za vse sodelujoče predstavljali 
dodatno motivacijo za še bolj zavzeto in poglobljeno nadaljnje delo. 
 
Ključne besede: nadarjeni učenci, motivacija, poskusi, naravoslovje, timsko delo 
 
 

SCIENCE - A CHALLENGE FOR GIFTED STUDENTS 
 
Abstract 
Until recently, time dedicated to gifted students at our school, was only part of extra 
classes or classes meant for the preparation for school competitions. Also, gifted students 
received attention in regular classes where internal differentiation was carried out. 
Regarding the primary education, most of the attention is still dedicated to the students 
with learning and behavioural difficulties. However, three years ago, I wanted to try out 
something new. I wanted the gifted students to share their skills with kindergarten children 
and lower primary school students. Therefore, a group of gifted students under my 
mentorship chose and prepared a range of science experiments. For the first time, these 
students were faced with planning, preparation and implementation of classes meant. My 
tasks as a mentor were only guidance and counselling as regards the preparation of the 
experiments and handouts. Involved gifted students have to prepare themself for working 
with children whose susceptibility might vary. We were able to attract a number of gifted 
students because this type of work was perceived as a challenge by them. Gifted students 
were even more motivated for the work ahead by positive feedback and excitement 
experienced by younger children. 
 
Keywords: gifted students, motivation, scientific experiments, natural science, team work 
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Uvod 

»Ni problemov, so samo izzivi!« je trdil moj profesor s fakultete. Takrat mi njegova trditev 
ni bila najbolj jasna, saj mi je kakšen izpit predstavljal resen problem in v njem nikakor nisem 
videla izziva. Danes pa mi ta misel postaja vedno bolj domača; posebej rada jo povezujem 
z nadarjenimi učenci.  
 
V osnovni šoli se veliko energije vlaga v delo z učenci z nižjimi sposobnostmi z namenom, 
da bi uspešno dokončali osnovnošolsko izobraževanje. To je vsekakor potrebno in 
smiselno. So pa na račun tega velikokrat prikrajšani učenci, ki imajo nadpovprečne 
sposobnosti. Zanje (v večini primerov) uspešen zaključek osnovnošolskega šolanja ne 
predstavlja težave. Pozabljamo pa, da so takšni učenci potencial za našo prihodnost, saj s 
svojimi sposobnostmi in razmišljanjem segajo izven standardnih okvirov. Za marsikaterega 
učitelja so s svojimi vprašanji in razmišljanjem celo moteči, zame pa predstavljajo izziv, saj 
me vedno znova silijo k delu in razmišljanju izven standardnih učnih okvirov. Spodbujajo me 
k spremljanju dogajanja na naravoslovnem področju in vsakodnevnem raziskovanju. 
Matematika in fizika nista več učna predmeta, ki zgolj sledita učnim načrtom, temveč 
neprenehoma težita k povezovanju z vsakdanjim življenjem, seveda s poudarkom na 
izkušnjah otrok. Iskanje drugačnih pristopov in primerov naredi učne ure razgibane in 
privlačne. Ravno to pa predstavlja smisel učiteljskega poklica. Tako vedno znova prihajam 
do tega, da je poučevanje izziv in ne vsakdan poln problemov. 
 
Nadarjeni učenci 

Najprej se vprašajmo, kdo so sploh nadarjeni učenci. V strokovni literaturi ni enotnega 
mnenja in definicije nadarjenih otrok, tako bi skoraj lahko trdili, da ima vsak avtor svojo 
definicijo in svoj pogled. Ločujeta se tudi pojma nadarjenost in talentiranost. 
 
Osebno mi je najbližja opredelitev, da so nadarjeni in talentirani tisti otroci in mladostniki, 
ki imajo izredne sposobnosti ali potenciale in v primerjavi s svojimi vrstniki prikažejo 
dosežke na različnih področjih. Prav tako imajo visoke voditeljske sposobnosti ali pa 
izstopajo na posebnih učnih področjih. Ob rednem šolskem programu potrebujejo posebej 
prilagojene aktivnosti in programe znotraj in izven šole (Ferbežar, Težak in Korez, 2008, str. 
13). 
 
Nadarjeni učenci niso, kot včasih grdo rečemo, piflarji, ampak učenci, ki razmišljajo in iščejo 
poti izven ustaljenih okvirov. Ali jih v teh prizadevanjih podpremo ali pa stlačimo v sivo 
povprečje nemotečih učencev, pa je odvisno od učiteljev. Če jim je dolgčas, pa lahko zelo 
hitro postanejo tudi moteči. 
 
Za nadarjene otroke velja, da so že v zgodnjem otroštvu vedoželjni, radovedni, postavljajo 
staršem nenehna vprašanja, na katera pa hočejo dobiti jasne in takojšnje odgovore. (Nagel, 
1987, str. 18) 
 
V večini primerov se v šoli, za pomiritev vesti in kljukico v evidenci, z nadarjenimi ukvarjamo 
pri dodatnem pouku in pri pripravah na tekmovanja. Tudi na naši šoli do pred nekaj let ni 
bilo nič drugače. Poleg naštetega so bili nekaj dodatne pozornosti deležni še pri pouku, kjer 
izvajamo notranjo diferenciacijo. 
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Učenci v razredih so prepoznani kot nadarjeni na podlagi testiranj. Nekateri pa »uradno« 
niso prepoznani, jih pa predmetno področje zanima in so zato visoko motivirani za delo in 
raziskovanje. K interesni dejavnosti naravoslovne delavnice ter dodatnem pouku sem 
povabila ene in druge.  
 
Krožek je bil namenjen poskusom, ki jih pri pouku največkrat ne izvajamo. Naloga učencev 
je bila, da so morali predvideti potek in rezultate poskusa ter zanj napisati znanstveno 
razlago.  
 
Pri dodatnem pouku smo pa se z učenci ukvarjali z reševanjem zahtevnejših nalog in nalog 
odprtega tipa. Te so od njih zahtevale več iznajdljivosti, sistematičen pristop in uporabo 
različnih strategij. Še vedno pa sem imela občutek, da učenci pri takšnem delu niso uporabili 
vseh svojih sposobnosti in potencialov. Želela sem, da bi prevzeli več odgovornosti. Njihovo 
delo je bilo omejeno zgolj na reševanje nalog in izvedbo poskusov, jaz pa sem pogrešala 
njihovo samostojnost in samoiniciativnost.  
 
Zanimiva ideja za delo z nadarjenimi učenci se mi je porodila ob pogovoru z njimi, ko so me 
spraševali o delu učitelja. Zanimalo jih je, kaj vse mora učitelj narediti, da učni proces lahko 
nemoteno poteka. Ob vprašanju, ali bi želeli tudi sami prevzeti to vlogo, so se z 
navdušenjem odzvali. Tako se je rodila ideja za projektno delo z nadarjenimi učenci, ki sem 
jo uspešno izpeljala v naslednjem šolskem letu.  
 
Naravoslovne učilnice 

Vedno se mi je zdelo, da premalo povezujemo razredno in predmetno stopnjo, zato sem s 
svojo idejo želela, da bi nadarjeni učenci svoje talente delili z učenci v vrtcu in prvi triadi. Cilj 
je bil, da bi pod mojim mentorstvom pripravili sklop preprostih naravoslovnih poskusov 
primernih za omenjene ciljne skupine in jih tudi samostojno izpeljali. 
 
Delo učencev v naravoslovnih učilnicah je obsegalo: 

- spoznavanje učnega načrta predmeta spoznavanje okolja; 
- izbira primerne učne snovi; 
- dogovarjanje in usklajevanje z razredno učiteljico ali vzgojiteljico o učni snovi in 

terminu izvedbe; 
- izbira poskusov za izbrano učno snov; 
- izbira pripomočkov in materialov za izvedbo poskusov; 
- dogovarjanje z laborantko za nakup potrebnih materialov; 
- priprava učnih listov za otroke; 
- priprava dodatnih gradiv (anekdote, zanimivosti, na poskus vezanih zgodb); 
- priprava pripomočkov in materialov; 
- vaje pred izvedbo poskusov (izvedba, izboljšave, ustrezen časovni okvir); 
- izvedba delavnic; 
- čiščenje in pospravljanje učnih pripomočkov; 
- evalvacija dela; 
- pisanje poročila o opravljenem delu. 
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Začetki niso bili enostavni, ker izkušenj s podobnim delom na šoli ni bilo. Predvsem pa je 
bilo potrebno prebiti led pri dogovarjanju z razrednimi učiteljicami in laborantko ter pri 
organizaciji priprave in izvedbe. 
 
Učencem je bilo potrebno stati ob strani in jim svetovati, kako za enak poskus pripraviti 
različne učne liste glede na starost in predznanje učencev. Poskusi so bili namreč za vsa 
starostna obdobja enaki. Namen je bil, da učenci poskuse razumejo, hkrati pa ob delu s 
svojimi starejšimi vrstniki uživajo.  
 
Učence je bilo potrebno pripraviti na različne pristope in razlage poteka ter samega izida 
poskusa. Kakšen poskus lahko tudi ne uspe, kar ne pomeni konca sveta. Tudi otroci v 
razredih so značajsko različni in potrebno je bilo uporabiti različne pristope, kako jih k 
sodelovanju pritegniti čim več. 
 
Učence je bilo potrebno pripraviti na različno odzivnost otrok: 

- kako pridobiti za sodelovanje otroka, ki je zelo zadržan in previden; 
- kako umiriti otroka, ki ne dopušča možnosti, da bi se vključili tudi drugi otroci; 
- kako naj poteka skupinska dinamika, da bodo sodelovali vsi učenci; 
- kako izvesti delavnico v zastavljenem časovnem okviru. 

 
Cilj dela z nadarjenimi je bil, da učenci postopoma prevzamejo tudi organizacijsko delo in 
dogovarjanje s sodelujočimi učiteljicami in vzgojiteljicami. Moja naloga se je ob tem skrčila 
na mentorstvo in svetovanje ob težavah. 
 
Pokazalo se je, da učencem v šoli premalokrat dajemo možnost za samoiniciativnost, 
odgovornost in celotno izpeljavo naloge, tako v organizacijskem kot izvedbenem smislu. 
Sestavni del je tudi »nekreativno« pospravljanje in pomivanje pripomočkov, da so naslednjič 
pripravljeni za uporabo, oziroma jih lahko uporabljamo tudi s kolegi pri pouku. 
 
Naravoslovne učilnice v tem šolskem letu potekajo že četrtič. Prednost vključevanja 
učencev različnih razredov predmetne stopnje je tudi v medgeneracijskem prenosu znanja. 
Ko se na začetku šolskega leta vključijo novi učenci, starejši sami poskrbijo za prenos 
znanja. Ta vloga je zelo pomembna, saj ti lahko hitro prišlo do odrivanja na novo sodelujočih 
učencev (npr. ne znajo, so prepočasni, se ne znajdejo …) Tako pa mora biti vsak pozoren, 
saj pri pripravi in izvedbi sodeluje celoten tim. 
 
Da stvari ne postanejo preveč enolične za tiste, ki sodelujejo več let, področja poskusov iz 
leta v leto spreminjam. To sodelujočim predstavlja izziv in spremembo običajnega šolskega 
dela. 
 
Rezultati 

Po nekaj letih dela z nadarjenimi učenci lahko povzamem, da so le-ti za praktično delo 
izredno motivirani. Tak način jim omogoča povezavo življenjskih izkušenj in fizikalnih 
zakonitosti, o katerih se učijo. Ugotovijo, da se stvari v naravi odvijajo po določenih 
zakonitostih, na katere pogosto niti ne pomislimo. 
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Ne nazadnje spoznajo, da delo učitelja ni omejeno zgolj na to, kar vidijo v razredu. Potrebno 
je veliko priprave in predvidevanja. Kljub vloženemu delu in trudu gre lahko kaj narobe. V 
takem primeru je potrebno ohraniti mirno kri in delo izpeljati do konca, nato pa analizirati, 
kaj je šlo narobe in kako se temu v prihodnje izogniti. 
 
Učenci so lahko zelo samostojni in odgovorni, le zaupati jim je potrebno. To potegne za 
sabo tudi visoko motiviranost za delo in raziskovanje Kar nekaj kolegov je bilo nad njimi 
pozitivno presenečenih, saj so jih videli v povsem novi luči. Samostojno so prebrali veliko 
več strokovne literature, posledično so tudi pri pouku bolj intenzivno sodelovali z vprašanji 
in kritičnim razmišljanjem. Mora pa biti učitelj sposoben priznati, da včasih česa ne ve in bo 
odgovor poiskal ali trditev preveril. 
 
V šolskem letu 2016/2017 so bile izvedene delavnice za: 

- tri skupine predšolskih otrok najstarejše starostne skupine vrtca; 
- dva oddelka prvih razredov; 
- naravoslovni krožek za prvo triado; 
- podaljšano bivanje (učenci prve triade). 

 
Sodelovalo je 25 učencev od 6. do 9. razreda. 
 
Poskusi, ki jih izvajamo so vezani na snov, ki jo obravnavamo pri pouku, hkrati pa so tudi 
zanimivi in poučni, da pritegnejo pozornost. Nekaj poskusov učenci izvedejo tudi »za dušo«. 
 
S poskusi, ki smo jih izvajali, smo raziskovali lastnosti snovi, ekološko problematiko, različne 
vire energij, osnovne zemeljske elemente (vodo, ogenj, zrak) … 

- faraonove kače, 
- slonova zobna pasta, 
- newtonska tekočina, 
- plezanje barv, 
- ples rozin, 
- pretakanje tekočin, 
- gladina vode (kaj se bo zgodilo z višino celinskih voda, če se bi stalil led na Arktiki in 

Antarktiki), 
- plava/potone/lebdi, 
- ogenj – kaj je potrebno za gorenje, 
- čistilna naprava, 
- gostota snovi, 
- kako deluje gugalnica … 

 
Zaključek 

Nadarjeni učenci učitelju predstavljajo izziv, če se želi z njimi ukvarjati zares. Za takšno delo 
je potrebno veliko časa in energije, ki ju žal v veliki meri pobereta pouk in razredništvo ter 
z njima povezana »papirologija«. Vsako leto se veča moj občutek, da so papirji za »uspešno« 
učiteljevo delo pomembnejši od otrok in poučevanja. 
 
Pri delu z nadarjenimi učenci na zgoraj opisan način je potrebno usklajevati različne interese 
otrok, krepiti ekipno delo in se hkrati čim manj vmešavati v njihovo delo. Potrebno jim je 
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razložiti cilje in način dela, nato pa biti zgolj mentor, ki je na razpolago za koordinacijo, 
svetovanje in usmerjanje. 
 
Ne nazadnje pa je pomemben tudi vzgojni vidik. Učenci velikokrat čakajo, da bodo čim več 
dobili »pripravljenega na krožniku«. Sodelujočim pa želim pokazati, da je enako pomembno 
dajati kot prejemati, le da je občutek ob prvem veliko boljši. To je tudi eden od razlogov, da 
s takim delom nadaljujem. Idej imam še prav toliko kot vedoželjnih in delovnih nadarjenih 
učencev, težavo predstavlja le čas, ki se ga, žal, ne da pomnožiti. 
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SODELOVANJE UČENCEV V MEDNARODNEM PROJEKTU 
 
Povzetek 
Vsako sodelovanje v mednarodnem projektu šoli prinese dolgoročne pozitivne učinke. 
Eden izmed motivov vključitve šole v mednarodni projekt je omogočiti učencem 
kratkoročno izmenjavo v partnerski državi oziroma pri učencu partnerske šole v projektu. 
V času izvedbe projekta se vse vključene partnerske šole trudijo vključiti posredno ali 
neposredno čim večje število učencev, učiteljev in drugih v projekt skladno s svojimi 
zmožnostmi. 
Čeprav v projektu sodeluje veliko število učencev, vrsta projekta omogoča kratkoročno 
izmenjavo pri gostiteljih držav partneric le bolj aktivnim učencem v projektnih aktivnostih, 
določenih v prijavnici projekta. 
Namen referata je prikazati različne oblike sodelovanja učencev v OŠ Žiri, ki so sodelovali v 
izvedenih dejavnostih mednarodnega projekta Erasmus+, kar bi tudi povečalo interes za 
sodelovanje v tovrstnih projektih v ostalih šolah in razširilo obzorje o možnostih 
sodelovanja učencev pri projektih, ki mlade usposabljajo za izzive v sodobni družbi. 
 
Ključne besede: mednarodni projekt, sodelovanje učencev, aktivnosti 
 
 

STUDENTS' PARTICIPATION IN AN INTERNATIONAL PROJECT 
 
Abstract 
Any participation in an international project gives long-term positive effects to school. One 
of the motives for the involving school in an international project is to enable students to 
take part in a short-term exchange in a partner country. During the project execution, all 
partner schools involved are trying to involve as many people as possible - directly or 
indirectly – in accordance with school abilities. 
Although a large number of students participate, short-term exchanges with host project 
partner schools and activities specified in the project application are allowed to more active 
students only. 
The purpose of this article is to present various forms of student participation in school 
Osnovna šola Žiri considering the activities of the international project Erasmus +, which 
would increase the interest in other schools participations and widen the horizon of 
opportunities for students taking part in projects that train young people for modern 
society challenges. 
 
Keywords: international project, students' participation, activities 
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Uvod 

Današnje življenje in delo v šoli se je usmerilo bolj in bolj v sodelovanje v različnih projektih, 
saj se tako uvajajo novi načini pristopa k poučevanju. Na ta način se krepijo različne 
kompetence sodelujočih v projektu, tako učencev kot učiteljev. Pri tem je pomembno 
sodelovanje učiteljskega kadra in učencev pri sodelovalnem delu, kot ga projekt zahteva. 
Potrebna so mnoga usklajevanja, izmenjava elektronskih gradiv, priprava, načrtovanje, 
izpeljava in spremljanje aktivnosti, priprava poročil, na koncu pa je potrebno pogledati tudi 
učinke projekta, torej kaj šola z izvedenim projektom pridobi. 
 
V prispevku sta predstavljena način učenja – projektno delo v šoli in praksa sodelovanja z 
učenci v Osnovni šoli Žiri v mednarodnem projektu Erasmus+ KA2, torej povezovanja med 
različnimi evropskimi šolami. 
 
Projektno delo v šoli 

Projektno delo v šoli je eden izmed sodobnih načinov učenja. Projektni pristop zahteva 
kompleksnejše načrtovanje, organizacijo dela, delitev nalog, izvedbo in analizo – pregled 
narejenega, po izvedbi pa se pogledajo še njegovi učinki in trajnost. 
 
Projektno delo je osredotočeno na raziskovanje, pojasnjevanje problema, spoštuje 
družbene vrednote. V okviru tovrstnega dela je potrebno načrtovanje skupnih aktivnosti, 
ciljev, usmerjeno mora biti k uporabnikom in spodbujati njihovo spoštovanje in solidarnost 
med udeleženci projekta. 
 
Projektno učenje je usmerjeno k 

- reševanju problemov, 
- načrtovanju različnih projektnih izdelkov, 
- interdisciplinarnosti, 
- upoštevanju interesov učencev, 
- družbeni ustreznosti, 
- modelu, ki opredeljuje pomen vsebine, 
- različnim udeležencem (Šavli, str. 2). 

 
Projektno delo sledi opredeljenim izobraževalnim ciljem, vsebuje pa učenje s pomočjo 
reševanja problemov in usklajevanjem učenčevih interesov v odnosu do splošnih 
izobraževalnih zahtev, ki so povezane z vsebino projekta. Izkušnje kažejo, da so v projekt 
vključeni učenci bolj motivirani za delo, saj zahteva po dokončanju izdelka pospešuje 
učenčev interes in angažiranost, učence navaja tudi k lastnemu načrtovanju dela (Podvršič, 
str. 26). 
 
Pri projektu je učenje skoncentrirano na eno glavno temo, ki traja določeno časovno 
obdobje, je osredotočeno na učenca in ustrezno učno situacijo. Ko se realizirajo projektne 
vsebine, se vključujejo želje in potrebe sodelujočih učencev. Zaključni izdelki učencev so 
večinoma predstavljen razredu, učiteljem (v šoli), dandanes pa tudi na spletnih straneh 
sodelujočih šole, v lokalnih medijih, na prireditvah itd. Predvidena je evalvacija projektnega 
dela, ki zahteva realizacijo teme, pridobivanje novih znanj, torej dodatne vrednosti. Vloga 
učitelja se spreminja v vlogo svetovalca oziroma mentorja. Učenci in učitelji (oziroma 
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udeleženci) uporabljajo sodobno tehnologijo za komunikacijo in za izvajanje določenih 
aktivnosti/nalog. 
 
Kratka predstavitev mednarodnega projekta  

Partnerski projekt Erasmus + »I Feel Wood – For Good«, v katerem smo kot Osnovna šola 
Žiri sodelovali, temelji na izkušnjah poučevanja, izobraževanja in sodelovanja med petimi 
šolami, v katerega smo skušali vključiti čim več naših učencev in našega osebja. Z izvajanjem 
projekta smo se osredotočili na vsa področja izobraževanja s spodbudo, da so bile učencem 
in učiteljem omogočene možnosti za izražanje svoje ustvarjalnosti v učnem procesu s 
pomočjo poučevanja in/ali učenja s čutili. Učili smo učence, kako pridobiti znanje in 
spretnosti s sodelovanjem. Sodelovanje Erasmus + je ponudilo sodelovanje ne le znotraj 
šolskih sten, ampak se je mednarodno sodelovanje razširilo – deljenje dobre šolske prakse 
med sodelujočimi šolami. 
 
V našem projektu smo sledili ciljem: 

- sodelovanje, odprto in prilagodljivo učenje – s čutili in kritičnim razmišljanjem, 
- uporaba inovativnih praks v izobraževanju s podporo osebnih pristopov učenja, 
- uporaba IKT in virtualne mobilnosti, 
- formalno in neformalno izobraževanje. 

 
Projektne aktivnosti so bile povezane z/s: 

- znanstvenimi, umetniškimi in obrtnimi dejavnostmi, 
- umetnostjo, fotografijo in glasbo, 
- zgodovino: izdelava in raba lesenih izdelkov v vsakdanjem življenju nekoč in danes, 
- kulturno dediščino: raziskovanje materialne dediščine, 
- maternim jezikom: raziskovanje lesa kot motiva v ljudski folklori, dramatizacija 

zgodbe, pisanje različnih besedil, intervjuji s strokovnjaki, raziskovanje lesa idr., 
- tujim in angleškim jezikom: prevajanje besedil v angleščino, 
- geografijo, športom: šport v naravi, raziskovanje lesa kot energetskega vira, lesne 

industrije in podjetništva, 
- IKT: raziskovanje na spletu, dajanje gradiva na splet, komuniciranje preko družbenih 

omrežij, 
- socialno ogroženi otroci/učenci/dijaki, vrtec: raziskovanje, uporaba didaktičnih 

metod, iger. 
 
Projekt je združil učitelje več narodnosti, ki jim je bilo omogočeno spoznavanje različnih 
izobraževalnih sistemov, poučevanja jezikov in izmenjava zanimivih metod poučevanja. 
Načrtovane aktivnosti so spodbujale samozavest učencev in njihove samostojnosti. 
Srečanja projektnih skupin so potekale v obliki razprav, IKT in inovativnih praks, delavnic in 
timskega dela. Sodelovanje je učiteljem omogočilo izmenjavo gradiv in zanimivih predlogov 
o oblikovanju organizacije pouka. Projekt je udeleženim učencem omogočil izboljšanje 
svojih učnih strategij o zbiranju koristnih informacij. 
 
Rezultati: višja raven kompetenc IKT, samozavest v komunikaciji, večja toleranca in 
zanimanje za druge kulture EU, višja pedagoška kompetenca in inovativni načini in metode 
v poučevanju, večje možnosti za strokovni razvoj, več sodelovanja v skupinah. 
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Pričakovani učinki za udeležence oz. druge ciljne skupine: 
- povečanje ravni usposobljenosti IKT, 
- premagovanje jezikovnih ovir in pridobitev večje samozavesti pri komunikaciji, 
- spodbujanje pozitivnega odnosa, strpnosti in odprtosti do evropskih kultur, 
- povečanje zanimanja za učenje novih jezikov in drugih kultur, državljanske vzgoje, 

EU, 
- povečanje strokovne/pedagoške usposobljenosti, 
- povečanje pozitivnih vrednot za evropske projekte, možnosti za strokovni razvoj, 
- spodbuda učiteljem, da vključijo projektne dejavnosti v letne načrte šol in 

navzkrižno in medpredmetno poučevanje in učenje (povzeto po prijavnici projekta 
in skladno z zaključnim poročilom). 

 
Izvedba mednarodnega projekta v OŠ Žiri in sodelovanje z učenci šole 

Na spletni strani Cmepius o namenu projektov Erasmus+ KA2 piše: 
»Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče 
organizacije, sisteme VIZ in tudi na posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v 
projekte. Projekti morajo na sistemski ravni sprožiti modernizacijo in krepitev sistemov 
vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje na sodobne izzive 
(zaposljivost, gospodarska stabilnosti in rast, aktivno sodelovanje v družbi). 
Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in 
implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in 
evropski ravni. Ključni ukrep 2 omogoča prijavo decentraliziranih projektov, kjer prijavitelji 
sodelujejo z nacionalno agencijo v svoji državi, ter centraliziranih projektov, kjer 
sodelovanje poteka z Izvajalsko agencijo na evropski ravni« 
(http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/). 
 
V OŠ Žiri je pomenil projekt Erasmus+ možnost za naše drugo sodelovanje v mednarodnih 
projektih (če ne štejemo mednarodnega dopisovanja in eTwinninga, ki je potekalo na e-
povezovanju): prvo v programu VŽU Comenius, drugo pa v Erasmus+. Ker smo sodelovali v 
prvem (Comenius), ki mu je dve leti po koncu sledilo drugo, smo bili mnenja, da bodo 
izkušnje pomagale – in tudi so, hkrati pa je narava Erasmus+ in tudi samo delo, izvedba 
projekta je nekoliko drugačna.  
 
V nadaljevanju predstavim, kako smo kot OŠ Žiri sodelovali z učenci šole. Prispevek tako v 
nadaljevanju ponudi vsebino v obliki idej predvsem šolam, ki se za sodelovanje v 
mednarodnem projektu šele opogumljajo: 
1. Vzbuditi zanimanje pri učencih šole (in njihovih starših oziroma družinah) 

Preden smo začeli s širjenjem novice o projektu, smo v OŠ Žiri ustanovili ožji tim 
sodelujočih zaposlenih, ki so bili vključeni z namenom, da lahko pokrijejo različna 
področja, pomembna za izvedbo projekta in tako prispevajo k njegovi uresničitvi. Ta ožji 
tim se je sestajal mesečno oziroma po potrebi in na začetku načrtoval prihodnje delo, 
vmes pa smo pregledali narejeno in spregovorili o tem, kaj bi se še dalo narediti. Na 
začetku smo se dogovorili o tem, da bo na šolski spletni strani narejen zavihek projekta 
(pod zavihkom »Projekti«: http://erasmusplusosziri.splet.arnes.si/page/23/), kjer bo v 
obliki bloga oziroma novic zapisano dogajanje v času projekta, na kateri bo predstavljen 
projekt in njegovi cilji, fotografije, zapisi idr. gradivo. Ožja ekipa je sestavila kratek 
povzetek projekta, ki je bil posredovan razrednikom, ta pa je informacije posredoval 

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/
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učencem na prvih razrednih urah v šolskem letu. Cilji projekta in glavni poudarki za 
posamično šolsko leto so bili predstavljeni staršem na prvem roditeljskem sestanku v 
šolskem letu (ali je informacijo posredoval ravnatelj ali razredničarka/razrednik). 

2. O izmenjavah in aktivnostih 
Primerna starost za izmenjave je pri starejših osnovnošolcih (predvsem 8. in 9. razred, 
lahko tudi 7.), pri izvedbi ostalih aktivnostih smo se dogovarjali z različnimi učitelji (ali 
razredniki ali učitelji določenih (izbirnih) predmetov ali interesnih dejavnosti) oziroma 
celo z nekaterimi zunanjimi izvajalci.  

 
2.1 O sodelovanju v aktivnostih smo skušali izbrati zelo različne starostne skupine učencev 

OŠ Žiri: 
- učenci 4. razreda so raziskovali in opisovali drevesne vrste v bližini naše šole, 
- učenci izbirnega predmeta kemija v življenju 8. razred so raziskovali bližnji gozd oz. 

njegovo podrast, gozdne sadeže … kar je še drugega v gozdu, poleg dreves, 
- učenci 6. razredov so v okviru tehniškega dneva obiskali lesno-predelovalne 

podjetnike v kraju in tako spoznali proces dela in možnosti zaposlitve, 
- učenci 7.–9. razreda so obiskovali podjetniški krožek, v okviru katerega so pripravili 

podjetniško idejo, zapisali poslovni načrt, kar so potem predstavili, 
- učenci gospodinjskega krožka 5. razred so pripravili simbolična darila iz lesa, ki 

predstavljajo kraj in šolo, 
- v okviru pouka tehnike in tehnologije so učenci 6.–8. razreda pripravili različne 

lesene izdelke za prodajo na dobrodelnih sejmih, 
- učenci 8. in 9. razredov so pri slovenščini pisali književne zvrsti sonet in gazelo na 

temo lesa, 
- vsi učenci šole so lahko sodelovali na fotonatečaju, 
- učenci 7.–9. razreda so lahko sodelovali na videonatečaju za pripravo reklame, 
- učenci razredne stopnje so ustvarjali s pomočjo listov, lubja pri likovni umetnosti idr. 

2.2 O sodelovanju za kratkoročno mobilnost pri učencu sodelujoče partnerske šole v 
projektu: 

- Učenci so se izkazali tako, da so pokazali interes, da želijo prispevati in sodelovati v 
projektu, in sicer so predvsem komunicirali s koordinatorico projekta. Komunikacija 
je potekala predvsem osebno in tudi preko e-sporočil. Preko e-sporočil je 
koordinatorica posredovala navodila za izvedbo nalog, tako da so imeli vse zapisano 
in so to lahko večkrat pogledali. Njihova vključenost je potekala na različne načine: 
pripravili so individualne izdelke ali pa so sodelovali v parih in skupinah. 

- Ker je bilo običajno več zanimanja za mobilnost kot prostih mest, smo preko izvedbe 
nalog izvedli različna »tekmovanja« (pisanje motivacijskega pisma, priprava 
prispevkov o malih podjetnikih v kraju idr.), izdelke pa so nato pregledali učitelji, ki 
teh učencev niso učili ter jih »ocenili«.  

- Z učenci, ki so izkazali zanimanje za mobilnost, smo izvajali tudi pogovore 
(»intervjuje«). Želeli smo, da so učenci komunikativni, iznajdljivi, spoštljivi, 
predstavljajo OŠ Žiri, kraj in državo vzorno.  

2. 3 Sledil je sestanek koordinatorice, učiteljev spremljevalcev ter staršev in učencev, ki so 
odhajali na mobilnost v državo partnerico. Na sestanku s starši smo se prisotni podpisali, 
sestanek je bil informativen – z vsemi potrebnimi informacijami, ki so zadevale mobilnost 
in dolžnosti, povezane z njo: 
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- hkrati pa so starši podpisali tudi sporazum, da se strinjajo z vrstami prevozov, ki smo 
jih izbrali, 

- starši in učenci so podpisali interni sporazum, da bo učenec na mobilnosti 
odgovorno ravnal in bo vzorno predstavljal šolo, kraj in državo, iz katere prihaja. 

- Predstavljen jim je bil urnik tedna mobilnosti in aktivnosti na njem, informacije 
povezane s finančnim delom, z zavarovanjem v tujini. 

- Predstavljen jim je bil del, ki se je navezoval na razlike med kulturami (potencialno 
»kulturnim šokom« ter reševanjem težav in potencialnih konfliktov. 

- Sledil je dogovor o dolžnostih učenca po končani mobilnosti: zapis dnevnika v 
slovenščini in angleščini ter fotografiranje na mobilnosti, videomontaža posnetkov 
z mobilnosti, predstavitve mobilnosti v šoli, pogovor z novinarji in poročanje.  

2.4 V času gostovanja tujih učencev (in učiteljev) v kraju šole – v Žireh: 
- Približno mesec dni pred gostovanjem v Žireh smo na spletni strani objavili novico, 

da lahko gostijo tujega učenca ali učenko, če si kot družina želijo »mednarodne« 
izkušnje. Novici je bil priložen e-naslov in ime koordinatorice projekta. Želeli smo, da 
ni prevelike starostne razlike med gostom in gostiteljem, zato smo nagovorili 
družine starejših osnovnošolcev (zadnje triletje). 

- Potrebovali smo vsaj 20 družin, a je bil odziv na objavo, kljub temu da številke kažejo 
dobro obiskanost spletne strani projekta, skromen. Zato sem kot koordinatorica 
nagovarjala učence in učenke, če bi jih gostovanje zanimalo. Nekateri so se 
dogovorili tudi med sabo (npr. dve prijateljici sta želeli enako izkušnjo), kar smo 
spodbujali, saj je to pomenilo večjo povezanost tudi v času gostovanja. 

- Z vsemi gostitelji – tako učenci kot njihovimi družinami – je bil organiziran sestanek, 
kako bo teden potekal ter kakšna pričakovanja imamo od gostiteljskih družin 
(podobno kot pred mobilnostjo v tujino). Komunikacija je potekala tudi preko e-
pošte z nasveti, navodili ipd., starši pa so ustvarili skupino tudi preko Vibra po 
telefonu in se dogovarjali za določene dogodke, prevoze … 

- Tako učencem kot staršem je bil zagotovljen kontakt s koordinatorico, s tem pa 
zagotovilo, da lahko, kadar so v dvomih, vprašajo za nasvet ter s tem občutek 
varnosti in podpore. 

- Nekatere aktivnosti v času gostovanja v Žireh so opravili tudi naši učenci (npr. 
vodenje po kraju, delavnica klekljanja za učence in učitelje, delavnica izdelave 
origamija), kar je mladim vodjem aktivnosti vlivalo samozavest pri nastopanju, 
govorjenju v angleščini, vodenju skupine, učenju veščine idr.  

 
Vsak zaključek vodi v nov začetek 

Glede na predstavljeno je mogoče zaključiti referat s svetovanjem, da se vsaka šola, kot se 
je OŠ Žiri, lahko loti mednarodnega projekta, v katerega želi vključiti svoje učence in učenke 
pod vodstvom šolskih mentorjev. Zelo pomembno pri izvedbi je dobro načrtovanje, v prvi 
vrsti z ožjim šolskim timom, v katerem ima vsak določene naloge in je pri izvedbi fleksibilen, 
inovativen, radoveden in z veseljem, takoj nato pa sledi stalno delo z učenci – z ožjo 
(običajno starejšo) skupino učencev, ki se nato udeležijo mobilnosti, in širšo (mlajšo) 
skupino učencev, ki preko različnih aktivnosti (preko čim večjega učiteljskega zbora) 
spoznajo mednarodni projekt in so tudi sami v prihodnosti potencialni kandidati za izvedbo 
mobilnosti v kasnejših letih pri podobnih mednarodnih projektih, ki jih bo EU razpisala. Zelo 
pomemben je stik oziroma komunikacija z učenci, saj potrebujejo zagotovilo, da bodo 
uspešno opravili naloge, ki so jim s projektom zaupane, ob izvedbi nalog pa se učencem da 
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tudi povratne informacije o opravljenih nalogah. Tako bodo krepili (ključne) kompetence, 
kot jih nalaga projekt in kot je tudi namen tovrstnih mednarodnih projektov. 
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Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja, Bled 

SKUPAJ V ŠOLO - ZDRAVO, VARNO IN ZABAVNO 
 
Povzetek 
Redno in zadostno gibanje je pomemben življenjski gradnik, predvsem pri otrocih in 
mladostnikih, saj vpliva na njihov celostni razvoj. Eden od načinov za spodbujanje 
vsakodnevnega gibanja, je tudi trajnostni način prihoda v šolo – pešačenje, kolesarjenje, 
rolanje. Pri izvajanju katerekoli oblike dejavnosti v prometu, je seveda na prvem mestu 
varnost. Na naši šoli smo se odločili, da s pomočjo različnih projektov in iger spodbudimo 
otroke h gibanju. Posebej uspešni sta bila bralno-potovalni nahrbtnik in igra Prometna kača. 
V projekte so bili vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Učenci so se iger aktivno udeleževali, 
vsako leto dosegli zastavljene cilje ter z aktivnostmi nadaljevali tudi še po zaključku igre. 
Tudi v prihodnje želimo s tovrstnimi akcijami nadaljevati ter s tem o zdravem načinu 
življenja ter skrbi za okolje ozaveščati otroke, njihove starše pa tudi sodelavce na šoli. 
 
Ključne besede: zdravje, trajnostna mobilnost, učenci, promet 
 
 

WALKING TO SCHOOL TOGETHER – HEALTHY, SAFE AND FUN 
 
Abstract 
Regular and sufficient motion of children and adolescents positively affect their 
development and improve their health. One-way to promote day-to-day motion is a 
sustainable way of getting to school by walking, cycling or rollerblading. Of course, in the 
implementation of these activities, traffic safety is in the first place. At our school, we 
decided to promote sustainable mobility through various projects. The most successful 
were the “Reading-travel backpack” and the “Traffic snake”. Pupils from the first to the 
fifth grade were included in both projects and actively participated in the projects activities. 
Each year they achieved the objectives and continued with the activities even after the 
projects were finished. With this kind of campaign, we want to continue also in the future 
and among children, their parents and colleagues at school raise awareness about healthy 
lifestyle, traffic safety and concern for the environment through various activities and 
novel approaches. 
 
Keywords: health, sustainable mobility, pupil, traffic 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

144 

Uvod 

Redno in zadostno gibanje je pomemben življenjski gradnik, predvsem pri otrocih in 
mladostnikih, saj vpliva na njihov celostni razvoj. Gibanje pozitivno vpliva na rast in razvoj 
telesa, na razvijanje motoričnih spretnosti kot tudi na razvoj finomotoričnih spretnosti 
pomembnih za pisanje in risanje. Nenazadnje pa gibanje pozitivno vpliva tudi na razvoj 
kognitivnih sposobnosti – boljša sposobnost koncentracije ter lažje in hitrejše usvajanje 
nove učne snovi. Redna telesna dejavnost dobro vpliva tudi na splošno počutje, zdravje ter 
v odvisnosti z zdravo prehrano preprečuje prekomerno težo v otroški dobi (Sportal, 2012).  
 
Pri izvajanju katerekoli oblike dejavnosti v prometu, je seveda na prvem mestu varnost. 
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo 
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to 
dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne 
šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez 
spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki (Zakon o pravilih cestnega 
prometa, 2010, 87. člen).  
 
Predvsem učenci prve triade potrebujejo pri vključevanje v promet veliko usmeritev, saj 
nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo prihajajoče avtomobile, 
ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj, ne zmorejo daljše koncentracije, 
njihova pozornost pa se hitro preusmeri (Markel in Žlender, 2016). 
 
V pomoč smo jim lahko odrasli – starši, učitelji, ki jim pokažemo katere so varne šolske poti 
ter kako ravnati v kompleksnejših prometnih situacijah. 
 
Promet sicer zagotavlja mobilnost ljudi in prevoz surovin. Vendar razvoj prometa ne prinaša 
le ugodja in napredka pač pa ima tudi močne negativne in obremenilne vplive na okolje. Z 
ozaveščanjem otrok o pomenu varovanja okolja, uporabi »okolju prijaznih« prevoznih 
sredstev, lahko prispevamo kamenček v mozaiku pri varovanju našega planeta (Priročnik 
za učitelje v osnovnih šolah, 2013). 
 
Naša namen je, da bi otroke ozavestili o prometni varnost, trajni mobilnosti in zdravem 
načinu življenja ter jih tako z znanjem opremili za čim bolj varen in zdrav življenjski slog že 
v obdobju odraščanja. 
 
Trajnostna mobilnost na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

Osnovna šola na Bledu nosi ime znanega matematika Josipa Plemlja. Šolo je v letošnjem 
letu obiskovalo 567 učencev. Naša zgradba stoji nekoliko odmaknjena od središča kraja, v 
bližini so travniki, polja in gozdički. Veliko naših učencev je vozačev, med 40 in 50 % jih v šolo 
prihaja s šolskim avtobusom. V spomladanskem času je pri starejših učencih pogosto 
prevozno sredstvo kolo ali skiro, mlajše otroke pa v šolo večinoma pripeljejo starši z 
avtomobilom.  
 
Na naši šoli se že več let trudimo, da bi otroke spodbudili k »okolju prijaznim« oblikam 
prihoda v šolo. S pomočjo nekaterih krovnih projektov - Zdrava šola in FIT ter različnih akcij 
npr. peš v šolo, potovalni nahrbtnik, prometna kača … opažamo, da se učenci (zajeti so 
učenci od 1. – 5. razreda) pogosteje v šolo in domov odpravijo peš oz. s kolesom ali skirojem. 
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Glavni cilji in rdeča nit vseh teh akcij so:  
- uporaba trajnostnega načina prihoda v šolo (zmanjšanje motoriziranega prometa), 
- zmanjšanje izpustov CO2 (okoljskih obremenitev), 
- pripravljanje otrok (in staršev) na samostojnost, 
- navajanje otrok na zdrav življenjski slog (hoja, kolesarjenje ...) - varno, zdravo in 

zabavno. 
 
Zdrava šola in fit  

Prve ideje po spodbujanju otrok, da v šolo hodijo peš ali s kolesom, so se porodile že več 
kot pred desetimi leti med izvajanjem krovnih šolskih projektov Zdrava šola in FIT. Želeli 
smo, da bi otroci vsaj enkrat mesečno v šolo prišli peš. Na zadnjo stran šolske publikacije 
smo natisnili razpredelnico, v katero so učenci mesečno zbirali žige. Dan pred predvidenim 
datumom so za objave na šolskem radiu poskrbeli starejši učenci. Datumi za »peš v šolo« 
so bili določeni vnaprej in so večinoma sovpadali z različnimi pomembnejšimi dnevi v 
koledarju (npr. Svetovni dan zdravja). Za zadostno število zbranih žigov pa so najbolj vestni 
učenci ob koncu šolskega leta prejeli tudi priznanje. Želja zaposlenih je bila, da bi se v 
projekt vključili tudi starejši učenci, vendar pa so glavnino predstavljali učenci od 2. do 5. 
razreda.  
 
Kar nekaj let je bila akcija »Peš v šolo« zelo uspešna, saj so otroci z veseljem zbirali žige in 
se potegovali za priznanja.  
 
Projekt Dobimo se na postaji 

Od januarja 2011 do junija 2013 smo se nekateri učitelji priključili mednarodnemu projektu 
Dobimo se na postaji. Osnovna ideja projekta je bila ozaveščanje in uporaba javnega 
potniškega prometa ter spreminjanje potovalnih navad. V okviru mednarodnega projekta 
smo se na šoli odločili, da bomo otroke k trajnostni mobilnosti spodbujali s pomočjo bralno-
potovalnega nahrbtnika ter igre Prometna Kača. 
 
Bralno-potovalni nahrbtnik smo uvedli med učenci drugih in tretjih razredov. Glavna želja 
je bila zbrati čim več idej za aktivno in »okolju prijazno« preživljanje prostega časa ter s tem 
postopoma spreminjati potovalne navade družin. 
 
Bralno – potovalni nahrbtnik je vseboval razredno maskoto, slikanice na temo promet za 
otroke in različne priročnike z idejami za izlete za starše ter seveda potovalni dnevnik. Z 
potovalnim nahrbtnikom smo želel spodbuditi družine, da en dan v tednu, ko je imel otrok 
doma potovalni nahrbtnik, naredijo izlet brez avtomobila. Pri izvedbi izleta so lahko 
uporabili javni potniški promet in seveda kolo, skiro, rolerje ali pa so se odpravili kar peš. 
Otroci so tekom šolskega leta potovalni nahrbtnik domov prinesli le enkrat, tako da projekt 
tudi za starše ni bilo preveč obremenjujoč. Pri pregledovanju dnevnika in ob razgovoru z 
otroci sem ugotovila kako neizmerno bogastvo idej skrivajo dnevniki. Dnevniki so bili vedno 
lično urejeni, zapisi so bili dolgi in opremljeni s fotografijami (slika 1). Pri večini otrok se je 
videlo, da so si vzeli veliko časa za oblikovanje zapisa. Da jim je bilo to v veselje, lahko 
sklepam po navdušenem pripovedovanju in opisovanju izleta, ko so učenci prinesli 
potovalni dnevnik nazaj v šolo. 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

146 

Ugotovili smo, da kljub temu, da je Bled turistični kraj, so imeli veliko težav pri organizaciji 
izleta s pomočjo javnega potniškega prometa. Avtobusne povezave med kraji so slabe, 
železniška postaja pa je poleg vsega še na obrobju kraja. Med zapisi v dnevniku se je našlo 
kup idej za odkrivanje znanih in neznanih kotičkov Bleda kot tudi za izvirno premagovanje 
daljših razdalj. Povratne informacije s strani staršev so bile večinoma pozitivne. Vsekakor 
pa je skupni imenovalec vsem, da je tovrsten način potovanja zabaven in zanimiv, vendar 
zahteva veliko več organizacije, časa in je nenazadnje tudi večji finančni zalogaj. 
 

 
Slika 1: Utrinek iz bralno – potovalnega nahrbtnika. 

 
V okviru projekta pa smo si tretješolci zadali tudi cilj, da spoznamo glavne značilnosti 
javnega potniškega prometa in se ga naučimo uporabljati. Čebelarski muzej v Radovljici 
smo se odpeljali ogledat z lokalnim avtobusom. Sama predpriprava na kulturni dan je 
zajemala več faz, saj smo z učenci morali poiskati ustrezen vozni red, predvideti čas prihoda 
in povratka, se dogovoriti za trajanje ogleda in seveda raziskati ceno prevoza. Opremljeni z 
vsemi pomembnimi informacijami smo tako odšli na avtobusno postajo. Najprej smo se 
naučili, kako ugotoviti, kateri od avtobusov nas bo odpeljal v željen kraj. Pri razlagi so nam 
vedno prijazno pomagali šoferji avtobusov, ki so učencem razložili osnovna pravila pri 
potovanju z avtobusom (nakup vozovnice, osnovni bonton … ). Tovrstni način izvajanja dni 
dejavnosti je bil za otroke zelo poučen in zanimiv, s strani učitelja pa zahteva več 
organizacije kot sicer, vendar je s tem učinek pri izvedenih ciljih veliko večji. 
 
Prometna kača 

Ena izmed akcij, ki nas je v okviru projekta Dobimo se na postaji in kasneje pod okriljem 
Razvojne agencije Sinergije, najbolj pritegnila, je akcija z naslovom Prometna kača. Igra 
Prometna kača spodbuja otroke in njihove starše k hoji in kolesarjenju v šolo. Igro so 
zasnovali v Belgiji, nato pa se je prenesla na celotno območje Evrope. Trenutno se igra 
izvaja kar v 18 evropskih državah. 
 
Na šoli smo se odločili, da z akcijo Prometna kača spodbudimo predvsem mlajše otroke k 
večji uporabi trajnostnih načinov prihoda v šolo. V projektu sodelujejo vsi učenci od 1. do 5. 
razreda, skupaj 273 učencev iz dvanajstih oddelkov. 
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Igro Prometna kača na šoli izvajamo od leta 2012. V jesenskem času, v tednu mobilnosti, z 
različnimi dejavnostmi učence spodbujamo, da pridejo v šolo na »okolju prijazen« način. 
Učenci se na info točkah podpišejo in s tem opredelijo in potrdijo njihov način prihoda v 
šolo. Tekom tedna izvajamo različne dejavnosti v povezavi z zdravjem, hojo, varnostjo v 
prometu. Za mlajše učence organiziramo srečanje s policistom, ogled lutkovnih predstav in 
se sprehodimo po varnih šolskih poteh. Starejši učenci pripravijo športne dneve na 
koleščkih (varna uporaba skirojev, rolerjev) oz. se pripravljajo na kolesarski izpit. Igra 
poteka en teden. 
 
V spomladanskem času igro Prometna kača razširimo na dvo-tedenski projekt. Za starše 
pripravimo obvestila o igri ter jih prosimo, da tudi sami sodelujejo. Pri podpori s strani 
staršev si želimo predvsem to, da svoje otroke spodbudijo k hoji. Starši in stari starši, ki 
imajo čas pa nas na poti lahko spremljajo. Pred začetkom igre si zabeležimo koliko učencev 
prihaja v šolo peš, s skirojem, kolesom oz. koliko se jih v šolo pripelje z avtom. Nato si 
zastavimo cilj koliko odstotkov učencev več si želimo, da bo prišlo v šolo na trajnostni način. 
Trajnostni način pomeni, da učenci v šolo pridejo peš, s kolesom, rolerji, skirojem, lahko tudi 
z avtobusom ali pa da en odrasel v šolo z avtom pripelje več učencev. Vsak dan učiteljice v 
razredih spremljajo način prihoda učencev v šolo ter to zabeležijo. Učenci, ki so prišli v šolo 
na katerikoli »okolju prijazen« način, si za nagrado prislužijo manjšo nalepko. Te nalepke se 
zbirajo na posebni večji razredni nalepki, ki se dnevno lepi na plakat s podobo Prometne 
kače. Učenci z velikim veseljem dnevno spremljajo plakat in primerjajo uspeh razredov med 
seboj. Plakat vedno razobesimo na hodniku šole, tako da je viden večini učencev kot tudi 
njihovim staršem. Ob koncu kampanje naredimo analizo in ugotovimo kako uspešni smo 
bili pri trajni mobilnosti in s tem lastni skrbi za zdravje in ohranjanju okolja. 
 

 
Slika 2: Zaključna prireditev igre Prometna kača. 

 
Pri izvajanju igre Prometna kača nam vedno priskočijo na pomoč občinski redarji, Svet za 
preventivo in varnost v cestnem prometu in policijska postaja, ki poskrbijo, da so nevarni 
odseki na šolski poti bolje zavarovani. 
 
V času kampanje učitelji učence iz štirih območij Bleda (Dindol, Rečica, Gmajna in Dobe) 
vsako jutro počakamo na zbirni točki ter jih varno pospremimo do šole. Najpogosteje se 
zjutraj Prometni kači, ki se vije skozi Bled priključijo učenci prve tirade. Nekoliko starejši 
učenci pa hodijo pred ali pa za skupino. Zaradi velikega interesa učencev iz vsake zbirne 
točke v šolo skupino spremljata dva učitelja. Pogosto se skupini priključi tudi občinski redar, 
ki učencem razloži pravila varnega gibanja v prometu.  
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Po koncu kampanje, ki se za najbolj aktivne otroke vedno prehitro konča, učitelji 
pregledamo kako uspešni so bili oddelki pri igri ter ugotovimo, če smo dosegli zastavljen 
cilj. Z učenci za zaključek pripravimo krajši kulturni program (slika 2), na katerega povabimo 
vse sodelujoče učence ter tudi ravnateljico in policista. Vsi učenci pa za svoj prispevek pri 
realizaciji cilja dobijo simbolične nagrade, ki jih prispevajo okoliška podjetja (Gorenjka, 
Zavarovalnica Triglav …). 
 
Zaključek 

Vse naše akcije, ki vključujejo pešačenje v šolo, so med učenci in njihovimi starši vedno 
pozitivno sprejete. Vsako leto dosežemo zastavljen cilj, kar pomeni, da kar 20 % več otrok 
še tudi po končani akciji v šolo prihaja na »okolju prijazen« način. Učenci so pri izvajanju 
Prometne kače izredno motivirani in pogosto se zgodi, da vsi učenci posameznega razreda 
v šolo pridejo brez uporabe avtomobila. Kot nadgradnjo projekta pa posamezni oddelki 
odidejo tudi na krajši izlet s skiroji ali pa s pomočjo koles, skirojev ali rolerjev izvajajo ure 
športne vzgoje. 
 
Ves čas igre je na šolskem hodniku razstavljen transparent kamor vključeni razredi lepijo 
dnevne dosežke. Transparent predstavlja spodbudo in nenazadnje tudi tekmovalnost med 
oddelki, saj si ga učenci pogosto ogledujejo in primerjajo rezultate. Ravno tako je 
transparent motivacija za mnoge zaposlene na šoli, da se priključijo akciji. 
 
Na poti v šolo se zgodijo mnoge zanimive stvari, ki učence pritegnejo k sodelovanju. 
Pogosto nas na poti spremlja kakšen kuža, poškropi nas tovornjak ali pa nas spremlja 
mavrica. Namesto kakšne učiteljice pa učence v šolo pospremi kar babica katerega od 
učencev.  
 
Pešačenje v šolo ima poleg vzgojne in zdravstvene tudi močno socialno noto. Med potjo se 
vsako leto spletejo mnoge nove prijateljske vezi, saj se skupine učencev tudi po končani igri 
dogovorijo za skupne prihode oz. odhode iz šole. Predvsem mlajši otroci se zelo radi 
priključijo učiteljicam ter se z njimi celo pot pogovarjajo. Jutranji »sprehod« je za otroke še 
posebej dragocen, saj se jim odrasla oseba popolnoma posveti, se z njimi pogovarja, ne 
uporablja mobilnih naprav, ampak ji je varnost in sproščenost na prvem mestu. 
 
Urejanje krajevne infrastrukture, varne šolske poti in vse več kolesarskih stez, omogočajo 
učencem varen prihod v šolo. Pri izvajanju igre nam vedno priskoči na pomoč Občina Bled, 
občinsko redarstvo in policijska postaja Bled. Z njihovo pomočjo in seveda s podporo 
vodstva šole in pomočjo sodelavcev, lahko vse akcije, ki zajemajo pešačenje v šolo, 
kvalitetno in pogosto izvedemo. 
 
Tudi v prihodnje želimo nadaljevati s tovrstnimi akcijami. Ozavestiti želimo tako starše kot 
tudi učence, da »jutranja rekreacija« pozitivno vpliva na učence pa tudi čas, ki ga za to 
porabimo je dragocen. Uporaba trajnostnih načinov prihoda v šolo vpliva tako na boljše 
zdravje posameznika, zmanjšanje prometa v šolskem okolišu, skrbi za okolje.  
 
Naš namen je vsako leto dosežen in to vsem, ki smo aktivno vpleteni v tovrstne akcije, daje 
še dodaten zagon za delo v prihodnosti. 
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Simona Celec  
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci 

NADARJENI UČENCI PRI MATEMATIKI 
 
Povzetek 
Nadarjeni učenci pri matematiki 
Sem učiteljica razrednega pouka in vsako leto naletim pri poučevanju na kakšnega otroka, 
ki je nadarjen za matematiko. Nadarjenim učencem je redna učna snov premalo zahtevna 
in, če želim, da jim bo matematika ostala zanimiva, jim v okviru rednega pouka pri učni snovi 
zastavljam izzive, ki so jim zanimivi in obenem toliko zahtevni, da so jim še kos. Zaradi tega 
potrebujejo nadarjeni otroci pri pouku matematike včasih večje, včasih manjše 
prilagoditve, poleg tega pa tudi ustrezne dodatne obšolske in izvenšolske dejavnosti. Na 
naši šoli učencem na razredni stopnji ponudimo dodatni pouk iz matematike, včasih pa tudi 
kakšno interesno dejavnost, ki je povezana z matematiko. Lahko pa se tudi prijavijo na 
številna matematična tekmovanja. 
 
Ključne besede: matematično nadarjen, izziv, prilagoditve, tekmovanja 
 
 

PUPILS GIFTED FOR MATHEMATICS 
 
Abstract 
Pupils gifted for mathematics 
I'm a teacher of fourth and fifth grade in primary school, and every year I encounter a child 
or two who is gifted for mathematics. To the talented pupils, the regular learning materials 
are not very demanding and if I want them to remain interested at classes, I have to give 
them more challenging tasks so that they stay interested and at the same time that they 
can solve this additional tasks. This is why gifted children sometimes need adjustments in 
mathematics lessons, as well as appropriate additional activities in school and also after 
school. At school, students can get additional lessons in mathematics and they can also 
participate in a number of different mathematical competitions. 
 
Keywords: mathematically gifted, challenge, adjustments, competitions 
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Uvod 

Učitelji se pri svojem delu vsak dan srečujemo z učenci, ki so nadarjeni na različnih 
področjih. Nadarjeni učenci so v zakonu o osnovni šoli opredeljeni kot » učenci, ki izkazujejo 
visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih 
področjih, v umetnosti ali športu «. Za nas, učitelje, to pomeni, da moramo zagotavljati 
pestro, psihološko varno in spodbudno učno okolje, da bodo učenci lahko pokazali svoje 
interese in zmožnosti, da moramo prepoznati njihovo izjemnost ter ustrezno prilagoditi 
učne vsebine, da bodo le te ostale dovolj zahtevne in zaradi tega tudi dovolj zanimive. Se 
pravi, prepoznajmo, negujmo in spodbujajmo nadarjenost. Mnogi nadarjeni učenci v šoli 
dobivajo samo odlične ocene in zato pričakujejo akademsko perfektnost, želijo pa se 
odlikovati tudi na izven šolskih področjih. Intelektualne sposobnosti ter vztrajnost, 
oblikovani življenjski cilji ter samozaupanja v svoje zmožnosti, so izredno pomembni za 
življenjsko uspešnost. Vsi nadarjeni učenci niso enako motivirani za šolsko učenje in 
pomanjkanje notranje motiviranosti lahko resno ogrozi razvoj njihovih potencialov in vodi 
celo k učni neuspešnosti. (Juriševič 2012, str. 40).  
 
Jedro 

Dolga stoletja so si nadarjenost razlagali kot dar neba. Pred dobrimi sto leti so jo začeli 
znanstveno raziskovati in nastalo je veliko definicij, ki vsaka zase poudarja kak drug vidik 
nadarjenosti. (Ferbežer 2008, str.13) 
 
Pri nadarjenih otrocih nadarjenost ni samo višina IQ testa, temveč so nadarjeni in talentirani 
tisti otroci in mladostniki, ki imajo izredne sposobnosti, da prikažejo svoje dosežke na 
različnih področjih, če jih primerjamo z njihovimi vrstniki. Lahko da imajo zelo dobro razvite 
voditeljske sposobnosti, so izredno kreativni na različnih področjih ali izstopajo na 
posebnih učnih področjih. Za te otroke je redni šolski program premalo. Potrebujejo 
posebej prilagojene aktivnosti in programe znotraj in izven šole. 
 
Nadarjene otroke dandanes poimenujemo z različnimi izrazi. 
Genij: Ta izraz se je pogosteje uporabljal nekoč. Danes ga uporabljajo le za najbolj nadarjene 
ljudi, kot so bili Einstein, Wofgang Amadeus Mozart, Stephen Hawking. 
Talentiran: Nanaša se na določeno sposobnost, na primer matematični talent. 
Čudežen: To so osebe, ki imajo visoko nadpovprečne spretnosti, ki se pokažejo že zelo 
zgodaj, na primer igranje na klavir. 
Boljši: Nadarjen otrok, ki je boljši na primer v motoričnih spretnostih. 
Višji inteligenčni kvocient-IQ: Presega rezultat inteligentnostnega testa. 
Hiter učenec: Nekateri so pri delu zelo hitri. Poznamo pa tudi nadarjene, ki so počasni. 
Drugačen: Ker so pametnejši, so drugačni od ostalih. 
Eliten: Se nanaša na oddaljevanje od skupnosti. 
 
Od kod izvira nadarjenost? 

Nadarjenost lahko podedujemo po starših ali starih starših. Če hočemo, da se bo 
nadarjenost pri otroku razvijala, sta potrebna ustvarjalnost ter motivacija in okolje. 
Ustvarjalen otrok išče rešitve v najrazličnejših smereh in po nenavadnih poteh, ima 
nenavadne ideje ter domišljijo. Motivacija in okolje pa odločata, ali se bodo potenciali 
nadarjenosti sploh uveljavili. Da se bo otrokova nadarjenost razvijala, otrok potrebuje » 
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nekoga «, ki si bo prizadeval in ga spodbujal. Najpogosteje so to starši, potem sorodniki, 
prijatelji, vzorniki, učitelji itd. 
 
Družinsko okolje 

Če hočemo, da bodo učenci dosegli največji uspeh in napredek, potem morajo imeti v 
družini ugodno čustveno podporo staršev. Na njih se lahko zanesejo ne glede na svoj uspeh 
ali neuspeh. 
 
Brezmejna radovednost, ustvarjalnost in živahnost 

Pomagajmo otroku, da se bo lahko poglobil v tista področja, ki ga zanimajo ali pa delajmo 
z njim na višji zahtevnostni ravni. Nadarjeni otroci presenečajo z izvirnimi idejami, rešitvami, 
potrebujejo malo spanja, družijo se s starejšimi in z njimi radi razpravljajo, logično 
razmišljajo in iščejo smiselnost, so izredno samostojni, imajo dober spomin, se zlahka učijo, 
so spretni v konstrukcijskih igrah ter podobno. 
 
Problemi nadarjenih otrok 

Zaradi njihove drugačnosti se morajo nadarjeni otroci navaditi, da jih večina njihovih 
vrstnikov ne bo razumela. Zaradi tega pa naj bodo potem vsaj odrasli razumevajoči, 
sposobni prepoznati nadarjene otroke in jim pomagati razumeti vzroke težav. Večina 
nadarjenih otrok tako ali tako sama reši težave, na katere naleti. Na splošno velja, da se 
nadarjeni otroci dobro prilagajajo, da so zdravi, tudi » mentalno « in da imajo pozitivno 
samopodobo. Za dobro mentalno zdravje mora znati zadovoljiti notranje potrebe ter 
zunanje okoliščine. Pri njih prihaja do zanimanja za neobičajna področja, zavračajo pa 
vsakodnevne naloge, odklanjajo delovno rutino in mehanično urjenje, so nepotrpežljivi do 
počasnih, zavračajo strogo kontrolo. 
 
Odnos do šolskega dela 

Nadarjeni otroci imajo zelo pozitiven odnos do šolskega dela in življenja, vendar to ne 
pomeni, da ne naletijo na nobeno težavo ali problem. Problem jim predstavlja na primer 
togo šolsko delo in rutinske metode ter ustvarjalno samoizražanje. Nadarjeni otroci se 
morajo soočati z učno snovjo in učnimi vsebinami, ki jim predstavljajo resnične izzive in na 
koncu tudi neko zadovoljstvo. Tak učenec si želi učitelja, ki ga bo oskrbel z novimi znanji, z 
novimi spretnostmi in zahtevnejšim učenjem. V nasprotnem primeru lahko postanejo 
nemotivirani pri šolskem delu. Ko aktivirajo znake nadarjenosti, moramo tudi učitelji biti na 
njih pozorni. Velikokrat se nadarjeni otroci tudi soočajo s problemom, ko starši in učitelji od 
njih pričakujejo, da bodo pozitivno izstopali v vsem, česar se lotijo. Poleg tega terja odličen 
uspeh veliko učenja na pamet in to je za nadarjenega otroka zelo naporno. Ob nadarjenem 
učencu se tudi mi učitelji moramo učiti različnih načinov prilagajanja. 
 
Zabavne dejavnosti pri mlajših otrocih, ko že lahko odkrivamo nadarjene otroke za 
matematiko: 
Malček do dveh let: 

- Gradi stolpe ali vlake. 
- Razvršča po obliki. Najprej začne s predmeti dveh oblik in nadaljuje s tremi ali štirimi 

oblikami. 
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- Razvršča kocke enake velikosti, a različnih barv. Začne z 2 barvama. Ko to obvlada, 
povečamo število kock na 3 ter število barv na 3. Stopnjujemo število barv ter kock. 

- Razvršča igrače po barvi, po obliki, po velikosti in na koncu po skupnih lastnostih, 
npr. vse punčke / živali / igrače na kolesih. 

- Šteje avtomobile na ulici, korake, slike v knjigi, prste. Najprej seveda do 3, potem do 
5. 

- Zlaga manjše posode v večjo. 
 
Zahtevni dveletnik: 

- Šteje predmete do 10 ali več. 
- Računa do 10 s pomočjo računala. 
- V kupu pomešanih nogavic išče pare. 
- Oprano perilo razvršča na brisače, srajce, spodnje perilo. 
- Razvršča plastični jedilni pribor na žlice, vilice, nože. 
- Razvršča plastične krožnike, krožničke, skodelice. Zahtevnost stopnjujemo. 
- Išče pare: nož-vilica, skodelica-krožnik. 

 
Že v drugem letu starosti se opazi nadarjenost logičnih funkcij, kot so če – potem, ali – ali, 
tako – kot. Izredno pa so zanimive številke. Otrok želi na svojem sprehodu prešteti vse kar 
vidi. Če navdušenje nad številkami ostane, bo otrok kasneje morda pravi mojster računanja. 
(Krafft 2008, str.43) Nadarjenost za logiko in navdušenje nad njo sta dobro izhodišče za 
številne poklice. Mladi spretneži v logiki se lahko šolajo za matematike, fizike, pogajalce pri 
kriminalistih, filozofe in psihologe. (Krafft 2008, str.46)  
 
Nadobudni triletnik: 

- Med različno dolgimi vrvicami išče kratke, krajše, najkrajše, dolge, najdaljše.  
- Primerja kateri predmet je večji, težji, največji, najtežji. 
- Sledi uporaba kuhinjske tehtnice. 
- S prelivanjem vode iz ene skodelice v drugo ugotavlja, v kateri je več vode. 
- Šteje predmete do 100 in več. 
- Povezujejo števila s predmeti. 
- Gradi stolp iz lesenih kock ter sešteva le te.  
- Odvzema kocke iz stolpa ter odšteva.  

 
Štiriletnik: 

- Z lesenimi kockami gradi različno visoke stolpe z različnim številom kock. 
- Izdeluje karte s številkami in podnje nariše pike, katere potem prešteva. 
- Poišče karto, na kateri je število, ki se ujema s številom na kocki. 
- Prepoznava številke od 1 do 10 na avtomobilskih registrskih tablicah. 
- Sešteva nekatere številke na tablicah. 
- Išče registrsko tablico, katere seštevek je 9. 
- Meri dolžino hodnika s koraki. 
- Primerja dolžine in ugotavlja, kdo ima daljšo roko… 
- Razpolavljajo predmete na dve polovici. 
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Kako se nadarjenost vzpodbuja v šolah? 

V Sloveniji poznamo diferenciacijo otrok glede na sposobnosti, v Nemčiji pa so uvedli 
posebne razrede, v katere so učenci vključeni glede na ocene in ne upoštevajo vrste 
nadarjenosti. Ena izmed možnosti je tudi, da preskočijo razred. Nadarjenost se ponekod 
vzpodbuja v projektnih skupinah, npr. gledališke dejavnosti, dodatni pouk matematike, v 
obliki izbirnih predmetov in podobno. 
 
Delo z nadarjenimi učenci pri matematiki 

Sem učiteljica razrednega pouka. Vsako leto naletim pri poučevanju na kakšnega otroka, ki 
je nadarjen za matematiko. Ti otroci se hitro začnejo dolgočasiti, ker jim je redna učna snov 
premalo zahtevna. V bistvu je pouk za večino učencev primeren, za matematično 
nadarjenega učenca pa premalo zahteven. Če hočem, da bo matematika za nadarjene 
učence zanimiva, jim moram zastavljati izzive, ki jim bodo zanimivi in obenem toliko 
zahtevni, da so jim učenci še kos. Zaradi tega potrebujejo nadarjeni učenci pri pouku 
matematike včasih večje, včasih manjše prilagoditve, poleg tega pa tudi ustrezne dodatne 
obšolske in izven šolske dejavnosti, pri katerih se soočajo s primerno zahtevnimi izzivi. Na 
naši šoli, na razredni stopnji, učencem ponudimo dodatni pouk iz matematike, včasih pa 
tudi kakšno interesno dejavnost, ki je povezana z matematiko. Potem pa se učenci še lahko 
prijavijo na različna matematična tekmovanja. 
 
Matematično nadarjen učenec v okviru rednega pouka 

Da nadarjenim učencem pri pouku matematike ni dolgčas, jih zaposlim z dodatnimi izzivi, ki 
so lahko povezani z obravnavano snovjo ali pa tudi ne. Med te izzive spadajo naloge 
razvedrilne matematike. Izbiram naloge, ki jih imajo najrajši. To so različni sudokuji, 
gobelini, naloge z vžigalicami in podobno. Učenci izbirajo med barvnimi sudokuji, sudokuji 
s črkami, futošikiji in latinskimi kvadrati. Na kratko jim podam navodila za reševanje, potem 
pa sledi individualno reševanje nalog. Teh nalog se sploh ne naveličajo in jih želijo znova in 
znova. Naloge z vžigalicami uporabim za popestritev ure, ko delamo v manjših učnih 
skupinah. Tukaj je zanimiva razporeditev učencev za delo. Nadarjeni učenci želijo delati 
individualno ali pa v dvojicah. Vsi ostali pa v skupini. Ker naloge z vžigalicami zahtevajo kar 
precej logičnega razmišljanja, nadarjene učence tukaj porabim za moje pomočnike, ko 
pomagajo drugim sošolcem, kot je prikazano na fotografiji 1: Nadarjen učenec pomaga 
drugim učencem. Pomočniki pridejo prav tudi pri reševanju gobelinov. Gobeline najprej 
rešujejo le nadarjeni učenci. Ko ti usvojijo tehniko reševanja, pa navdušujejo ostale s svojo 
razlago in nudenjem pomoči. Zelo zanimiv izziv jim predstavljajo naloge z uporabo šestila, 
ko morajo narediti sliko iz samih rožic.  
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e  
Fotografija 1: Nadarjen učenec pomaga drugim učencem 

 
Po učnem načrtu v 4. razredu učenci uporabljajo geometrijsko orodje (šestilo) pri risanju 
krožnice in kroga z danim polmerom ter premerom. Risanje zahteva vztrajnost in 
natančnost, katere pa učenci na žalost nimajo. Vztrajnost jim poskušam pridobiti skozi 
dejavnosti, ki so jim blizu že od malih nog, npr. z risanjem. Najprej se učenci morajo naučiti 
risati krog ali krožnico. Nadarjeni učenci to hitro usvojijo in da jim ni dolgčas, pomagajo 
sošolcem pri risanju krogov s šestilom. V naslednjih urah, ko ostali urijo pravilno uporabo 
šestila, nadarjeni dobijo nov izziv, narediti sliko iz samih rožic, katere smejo risati le s 
šestilom. Slika je namenjena za razstavo na hodniku. Na koncu nastanejo prave umetnine 
in učenci so zelo zadovoljni, kot je prikazano na fotografiji 2. 
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Fotografija 2 

 
Ko sem v 3. razredu učence učila poštevanko, je bil dril poštevanke za nadarjene učence 
nezanimiv, ker so jo že znali. Zaradi tega sem jim pouk prilagodila tako, da sem pri pouku 
uporabljala računalnik, ki je pri učencih tako ali tako najbolj priljubljen pripomoček. To 
priljubljenost je treba vsekakor izkoristiti v prid učencem, še posebej, ko hočemo z njihovo 
pomočjo narediti učno snov zanimivo. V tem primeru je bil računalnik tudi dober motivator 
in kot vemo, sta motivacija in interes učencev za učenje eden izmed pomembnih 
psiholoških faktorjev, ki vplivata na uspešno učenje in poučevanje.(Kubale 2003, str. 17) In, 
če nadarjeni otroci dobijo dodaten izziv, jim to pomaga, da lahko realizirajo svoje 
potenciale. Izziv jim je predstavljala uvrstitev na državno tekmovanje. To pa je vsekakor bil 
tudi moj namen.  
 
Matematično nadarjen učenec v okviru obšolskih dejavnosti 

V okviru pouka matematike sem učencem zastavila izziv, ki je predstavljal uvrstitev na 
državno tekmovanje v Črnomlju. Ker so se v teh izzivih skušali dokazati tudi ostali 
matematično nadarjeni učenci na razredni stopnji, sem potem nekaj let vodila tudi 
interesno dejavnost, ki smo jo poimenovali »lefo - lefo«. Dobivali smo se v računalniški 
učilnici, kjer so se učenci dokazovali v hitrosti in spretnosti računanja. Tekmovanje se je 
imenovalo in se še imenuje Hitro in zanesljivo računanje, ki je pokrivalo naslednje računske 
operacije: seštevanje, odštevanje, primerjavo, iskanje neznanega člena ter množenje in 
deljenje. Zanimivo jim je bilo, da so v bistvu tekmovali sami s seboj, s časom in s sošolci. 
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Vsak je vstopal s svojo kodo ter pridno vadil. Vedno so lahko pogledali svoj rezultat in ga 
primerjali z rezultatom, ki so ga dosegli prejšnjič. Hoteli so biti med najboljšimi v državi, ker 
jim je bila želja udeležiti se finalnega tekmovanja, ki je takrat bilo še v Črnomlju. S šolskim 
letom 2016/17 pa je organizacijo tega tekmovanja prevzela OŠ Litija. Imela sem nekaj 
učencev, ki jim je to uspelo. Prikazano na fotografiji 3 
 

 
Fotografija 3: Finale državnega tekmovanja v Črnomlju. 

 
Nadarjenim učencem je nuden tudi dodatni pouk iz matematike, v okviru katerega se 
organizirano pripravljajo na matematična tekmovanja. Vanj se učenci vključujejo 
prostovoljno. Pritegnejo pa jih dodatni izzivi, ki so osrednji motivacijski element pri učenju 
matematike ( CRSN 2014, str. 130 ). Eden izmed glavnih izzivov jim je čim boljša uvrstitev na 
matematičnih tekmovanjih. Matematično nadarjeni učenci se pri urah dodatnega pouka 
pripravljajo na logiko, na razvedrilno matematiko, na bobra ter na mednarodni matematični 
kenguru. Pri urah dodatnega pouka učence najbolj pritegnejo naloge povezane z labirinti. 
To je lahko labirint na kocki, na kvadru ali labirint z najkrajšo potjo. Nadaljni izziv pri urah 
dodatnega pouka je izdelava lastne kocke ter kvadra, potem ko smo pri pouku v 4. razredu 
obravnavali geometrijska telesa in ker ju uporabljajo, ko gradijo gradove ali druge zgradbe. 
Najprej si izberejo mrežo kocke in kvadra, si ju narišejo na šeleshamer in nato izrežejo. 
Izdelani geometrijski telesi kasneje uporabijo pri nalogah » labirint na kocki in kvadru « ter 
pri nalogah z znanimi poliedri, kot so kocka, piramida in prizma. Pri labirintu na kocki ali 
kvadru iščejo najkrajšo pot, pri nalogah s poliedri pa svoj model uporabijo za kontrolo svojih 
rešitev pri zapisu števila mejnih ploskev, robov in oglišč, ko na sliki vidijo le polovico 
poliedra. Zanimive so tudi ure dodatnega pouka, ko napovem, da bomo reševali naloge 
simetrije. Takrat pa se matematično nadarjenim pridružijo še likovno nadarjeni. Izziv jim je 
bil, da morajo v kvadrat, kateremu so že prej narisali vse štiri simetrale, napisati svoje ime 
in ga potem prezrcaliti čez vse simetrale. Pri tem lahko uporabljajo barve. Ob risanju in 
barvanju se zelo zabavajo in na koncu nastanejo prave umetnine, kot je prikazano na 
fotografiji 4: Moje ime v simetrični obliki. 
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Fotografija 4: Moje ime v simetrični obliki 

 
Zaključek 

Matematično nadarjenega učenca fascinira že sama matematika kot taka, kar pomeni, da 
ima rad svet števil in oblik, njene zakonitosti in odnose. Dojema hitro in zlahka. Pri reševanju 
matematičnih problemov je zavzet, fleksibilen in kreativen. Je vedoželjen in poln idej. 
Neštetokrat nas preseneti in pokaže veliko ustvarjalnosti. Naloga učitelja pri nadarjenem 
učencu je neprecenljiva, žal pa je prevečkrat prepuščena njegovi iznajdljivosti ali 
ambicioznosti. Poskrbimo, da bo pouk zanj še naprej ostal zanimiv, kar lahko storimo s 
primerno zastavljenimi izzivi, ki so zanj osrednji motivacijski element, obenem pa morajo 
biti usklajeni z njegovimi interesi in njegovim načinom razmišljanja. Kaj predstavlja izziv za 
nadarjenega učenca, je seveda odvisno tudi od njegove starosti. Izziv za mlajše otroke je za 
starejše običajna naloga. V okviru rednega pouka matematike mu prilagodimo učno snov 
na tak način, da jo razširimo ali poglobimo. Učenec, ki rad pomaga, naj pomaga učencem, 
ki potrebujejo pomoč. Ponudimo mu možnost obiskovanja dodatnega pouka ali 
matematičnega krožka, organiziranih priprav na matematična tekmovanja ali izdelovanja 
raziskovalnih nalog. Naj skupaj z drugimi učenci soustvarja pouk matematike.  
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ŠC Novo mesto, SEŠTG 

DRAMSKA SKUPINA, OD ZAČETKOV DO 10. OBLETNICE 
 
Povzetek 
Na strokovni šoli, na kateri izobražujejo dijake v treh programih, gimnazijskem in dveh 
strokovnih, so se entuziazem, nadarjenost za interpretacijo besedil in znanja dveh 
strokovnih področij uspešno povezali v interesno dejavnost, ki je delovala 10 let. Začelo se 
je pri pouku slovenščine pri obravnavi dramskih besedil, v katerih so s svojo interpretacijo 
izstopali posamezniki, ki so si zaželeli bolj organizirane dejavnosti in nastopov. Delo v 
dramski skupini je bilo treba prilagoditi igralcem – mladostnikom. Kasneje so se priključili 
računalničarji in elektrotehniki, ki so poskrbeli avdio-vizualno podobo uprizoritev. Skupina 
do 40 dijakov je s pomočjo mentorjev uprizorila 14 predstav. Skozi predstave so nastopajoči 
in ostali sodelujoči razvijali različne kompetence. 
 
Ključne besede: dramska skupina, mladi, timsko delo 
 
 

DRAMA GROUP, FROM THE BEGINNING TO ITS 10TH ANNIVERSARY 
 
Abstract 
In the secondary school, where students are educated in three educational programmes, 
technical gymnasium and two vocationally professional school, enthusiasm, the talent for 
text interpretation and the knowledge of two professional fields successfully joined into 
an extra-curriculum activity which was active for ten years. It started in Slovene classes 
when drama text were being dealt with and certain students stood out with their 
interpretations wanting a more organised activity and performances. Work in the drama 
group had to be adjusted to the actors- youngsters. Later, computer and electro 
technicians joined the group and took care of audio-visual image of performances. A group 
of 40 students staged 14 performances with the help of their mentors. During the 
performances different competences were being developed by the performers and other 
participants. 
 
Keywords: drama group, youngsters, performance, teamwork 
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Dramske oziroma gledališke skupine ali krožki v srednjih šolah so v naši regiji bolj izjema kot 
pravilo. Delovanje dramske skupine je predvsem odvisno od zagnanosti mentorja, ki zna ob 
pravem trenutku motivirati nadarjene dijake. K nastanku dejavnosti pa lahko pripomore 
tudi sodelovanje s profesionalnim gledališčem iz istega mesta. V večini primerov dramski 
krožki/skupine nastanejo v gimnazijah, saj pri pregledu skupin, ki delujejo v okviru šole, ni 
nobene, ki bi delovala na strokovni šoli. Predstavila bom okoliščine nastanka in način 
delovanja dramske skupine, ki je nastala brez predhodne prakse ali tradicije. 
 
Gledališka umetnost v učnem načrtu 

Interesne dejavnosti so v učnem načrti poudarjene kot pomemben del vseživljenjskega 
učenja, ki jih šola j organizira izven pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi 
omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v 
življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci 
oziroma dijaki izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Namen interesnih 
dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na kakovosti izvedbe. 
Poudarjen je razvoj na učnem in socialnem področju, pri tem učenci razvijajo produktivno 
mišljenje in so celostno, miselno in čustveno aktivni. Izpostavljena je svetovalna vloga 
mentorjev, ki s sodobnimi oblikami in metodami dela omogočajo učencem soustvarjanje 
dejavnosti in obenem pridobivanje novih znanj. Na osnovnih šolah izvajajo tudi izbirni 
predmet Gledališki klub v obsegu 35 oz. 32 ur, ki je podpora predmetu slovenščina, vendar 
pa predmet nima namena oblikovati celovite gledališke predstave (kot dramski krožek), 
pač pa spoznavati značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo učencev. 
Njegova vsebina so predvsem dramska besedila ter elementi in celota in gledališke 
predstave. Gledališki klub torej združuje recepcijske, ustvarjalne in razlagalno-raziskovalne 
dejavnosti«. 
 
Če povzamem, način delovanja skupine je v večini prepuščen presoji mentorja, ki naj deluje 
kot svetovalec in spodbuja učence oz. dijake k razvijanju sposobnosti, k pridobivanju novih 
znanj.  
 
Na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, kjer izobražujejo dijake v treh programih, 
gimnazijskem in dveh strokovnih, gre za pravo posebnost, saj so se entuziazem, 
nadarjenost za interpretacijo besedil in znanja dveh strokovnih področij uspešno povezali 
v interesno dejavnost, ki je delovala 10 let. Začelo se je pri pouku slovenščine pri obravnavi 
dramskih besedil, v katerih so s svojo interpretacijo izstopali posamezniki, ki so si zaželeli 
bolj organizirane dejavnosti in nastopov. Delo v dramski skupini je bilo treba prilagoditi 
igralcem – mladostnikom. Kasneje so se priključili računalničarji in elektrotehniki, ki so 
poskrbeli avdio-vizualno podobo uprizoritev. Tako so se združili dijaki in dijakinje različnih 
talentov in smeri, ki so vsak na svoj način prispevali k izvedbi dramskega dela. Približno od 
sprva 8 do kasneje 40 učencev na predstavo je s pomočjo nekaj mentorjev brez predhodne 
prakse na šoli uprizorilo 14 predstav, od tega 11 avtorskih. Skozi predstave so nastopajoči 
in ostali sodelujoči razvijali različne kompetence.  
 
Začetki  

Pri pouku slovenščine je bilo pri urah književnosti opaziti drugačen odziv pri dramskih 
besedilih, ki so v primerjavi z lirskimi in pripovednimi pri dijakih naletela na poseben odziv. 
Samodejno se je velikokrat pri dijakih izrazila težnja po uprizoritvi z nujnim improviziranjem, 
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pa najsi je šlo za resnobno ali veselo besedilo. Stroka opozarja, da ima večina pedagogov z 
interpretacijo dramskih besedil precejšnje težave, saj so obravnave z učenci v razredu kar 
same od sebe odprle prenašanje besedila v bolj ali manj natančno prenašanje besedne 
predloge v imaginaren čas in prostor. Dramsko besedilo je postalo za dijake zanimivo 
takrat, ko so lahko sami odkrivali značaje in odnose med osebami v dramskem besedilu. 
Tako dramatika ni nikoli suhoparna snov, če je ustrezno didaktično predstavljena. Pri 
nadarjenih in zavzetih dijakih je bilo hitro opaziti posebno zanimanje pri uri, saj so se vedno 
znova javljali k branju dramskih, pa tudi drugih besedil, kjer so se lahko izrazili na sebi lasten 
način. Žal slovenski učni načrti uprizoritevnih dejavnosti v učilnici ne predvidevajo niti v 
gimnazijskih programih, kaj šele v strokovnih, kot da ne bi želeli priznati, da je dramatika 
eno glavnih sredstev za sporočanje idej ali, kar je še najpomembnejše, načinov človekovega 
vedenja v družbi, saj kaže nekatere glavne vzorce vlog, s katerimi posamezniki oblikujejo 
svojo identiteto in ideale, nudita primere obnašanja in oblikujeta vrednote. 
 
V razredih je bila večkrat ubrana manj tvegana pot predavanj. Brali smo odlomke iz 
predpisanih besedil, po tihem ali na glas, sledila je krajša tematsko-idejna razčlenitev, 
odgovarjanje na vprašanja in skopa diskusija, za tem preverjanje in ocenjevanje znanja. 
Prevladovala je frontalna oblika poučevanja, delo v skupinah je bilo občasno, a brez večjega 
učinka, saj je bilo časovno zamudno, s tem, da so bili aktivni le redki dijaki. 
 
Nastanek dramske skupine 

Po skrbnem pregledu sem dijakom, ki so se z interesom, interpretacijo in pristopom izkazali 
pri urah književnosti, ko smo obravnavali dramska dela, predlagala, da se dobimo na 
posebnem srečanju. S šolskim vabilom na oglasni deski sem povabila še ostale dijake, ki jih 
področje zanima. Na sestanku smo po pogovorih z interesenti ugotavljali morebitne 
izkušnje v osnovnošolskih dramskih krožkih in sodelovanje na šolskih predstavah, skratka 
tudi morebitno javno nastopanje v skupnosti in širše. V naši regiji imajo samo 3 srednje šole 
dramsko skupino. V skupini sprva 8 dijakov in dijakinj smo določili urnik vaj.  
 
Ker gre za interesno dejavnost, sem želela vedeti, kakšna besedila radi prebirajo, vsi pa so 
si bili enotni, da v večini komedije in fantazijske zgodbe. Pri malem številu igralcev sem se 
odločila za priredbo Krsta pri Savici, in sicer v skrčeni obliki, ki sem jo predelala v ritmizirano 
prozo, dijaki so si vloge sami izbrali in imeli nekaj dni časa za pripravo na interno avdicijo. 
Pri razdelitvi vlog sem v veliki meri upoštevala, tako tudi kasneje pri vseh nadaljnjih 
predstavah, njihova mnenja, ki so bila v kritiki realna. Priredbo Krsta pri Savici, ki je trajala 
približno 15 min, smo pripravljali 2 meseca, igralsko zahtevnejši uvod smo prepustili 
pripovedovalcu, v ozadju pa se je borba le nakazala skozi sence za platnom. Dijaki so v meri 
pripomogli k vsaki uprizoritvi s svojimi predlogi in rešitvami, saj smo se ravno prvi dve leti 
reševali z iznajdljivimi rešitvami glede scenografije in kostumografije. Kmalu smo občinstvo 
prepričali s svojimi nastopi, zato nam je bilo s sredstvi in spodbudo naklonjeno tudi vodstvo 
šole. Že pri prvi uprizoritvi smo si tako lahko iz fundusa TV Slovenija sposodili kostume za 
Črtomirja, Bogomilo in duhovnika, pri ribiču smo si pomagali z oblačili, ki jih je dijak prinesel 
od doma. 
 
Dramsko besedilo 

Kot mentorica sem pred vsakim novim izzivom morala presoditi, ali bo besedilo primerno 
in zanimivo za ciljno skupino. Naša ciljna skupina so bili v začetkih dijaki, kasneje tudi učenci, 
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ki so najbolj zahtevno gledališko občinstvo, kar je že ugotovil tudi igralec Jernej Šugman. 
Ravno izjemni umetnik je najraje, po njegovih besedah, igral pred srednješolci, saj so bili 
njihovi odzivi vedno iskreni. Če jim ni bilo všeč, niso ploskali, v nasprotnem pa so se 
navdušeno odzvali tudi vmes.  
 
Po pogovoru s člani skupine, po pregledu besedil, sem ugotovila, da je zelo malo obstoječih 
besedil, ki bi jim ustrezala. Izbira teksta je zelo pomembna, upoštevala sem njihovo 
predznanje, vedenje, razmišljanje, čustvovanje. V letih pozne adolescence se namreč 
dokončuje razvoj t.i. fluidne inteligentnosti; dijaki se hitreje in bolje prilagajajo novim učnim 
situacijam in zahtevam, hitreje iščejo rešitve in mislijo asociativno (M. Štuhec), zmožni so 
produktivnega delovanja (B. Krakar Vogel). Dejanja gledaliških likov naj bi jim spodbudili 
lastno introspekcijo o sebi, življenju, okolju. Prav zaradi tega nikoli nismo imeli težav pri 
razdelitvi vlog, saj je vsak našel svojemu značaju najbližjo. V kolikor je bilo kandidatov več, 
smo jih razvrstili po prepričljivejši interpretaciji, a poskrbeli, da je vsak izmed njih nastopil 
na vsaj eni uprizoritvi. Od 14 uprizorjenih besedil sta bili samo dve predstavi, poleg prej 
omenjenega odlomka Krst pri Savici, uprizorjeni po 2 literarnih predlogah – dramatizirana 
pravljica Kresna noč Janeza Trdine in Linhartova Županova Micka (v skrajšanem, prirejenem 
besedilu). Druga pregledana besedila niso bila primerna za uprizoritve, bodisi zaradi 
resnobne tematike ali pa zato, ker so bila prelahka, namenjena osnovnošolcem. Zato sem 
napisala besedila z veselo tematiko, ki je prikazovala sodobno družbo in okolja, situacije in 
junake, s katerimi se je vsak srednješolec zlahka poistovetil, prepoznal ipd. 
 
Učitelj mentor 

Med pomembne pogoje učinkovitega uprizarjanja del sodi tudi učitelj mentor, vendar so 
njegove funkcije v učnih situacijah vaj drugačne. Mentor mora biti ne samo strokovni 
svetovalec, dovolj kritični opazovalec, dober poslušalec, ampak tudi dijakov sopotnik. Mora 
ustvariti čim boljše pogoje, stimulativno delovno ozračje, izbrati mora učinkovite metode 
in učna sredstva, ki bodo spodbujali interese in izvirno ustvarjalnost članov krožka. Kot 
mentorica sem jih vodila od predstavitve in uvodne motivacije tematike, preko branja, 
pojasnjevanja situacij do uprizoritve. Zato sem morala biti tudi sama ustvarjalna, izvirna, 
dovolj kritična in samokritična, dovzetna za njihove želje, talente, saj ne gre za 
profesionalne igralce, ki se zlahka prelevijo v zelo različne vloge, ampak mladostnike, ki se 
jim v večini prilegajo 2 ali 3 značaji, so bili pa v vsaki novi generaciji tudi takšni, ki so se kot 
kameleoni prilagajali vsem tipom. Okoli takšnih, ki so bili po navadi nosilci glavnih vlog, smo 
gradili celotno predstavo. Eden izmed njih se je po končani srednji šoli odločil za študij igre 
AGRFT.  
 
Prostor za vaje 

Pogoj za uspešno delo je tudi dobro opremljena učilnica ali prostor, ki je prostoren, ima 
možnost zatemnitve, razsvetlitve, tudi zvočne izolacije, premične klopi, avdio-video 
opremo, kabinet za hranjenje rekvizitov, DVD-jev, arhiv dramske skupine, računalnik ipd. 
 
Dramska predstava po fazah 

1. Izbira/nastanek besedila 
Po prvi predstavi Krst pri Savici se je na vajah v sproščenem pogovoru skozi smeh pojavila 
kakšna anekdota ali dogodivščina, ki sem jo uporabila za ogrodje, okoli katere so se odvile 
vse faze dramskega teksta: zasnova, zaplet, vrh, razplet in razsnova. S pisanjem besedil 
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nisem imela težav, vzela sem si dovolj časa, po navadi sem jih pisala med poletnimi 
počitnicami, da so se mi podrobnosti prihajale spontano, po navdihu. Ker sem že poznala 
dijake in kakšne vloge so jim blizu, je bilo besedilo, kot tudi postavitev predstav, prilagojeno 
dijakom nosilnih vlog, stranske pa so bile namenjene nadobudnim dijakom z veliko željo po 
sodelovanju, a z manjšim talentom. Moram poudariti, da mi je bilo pomembneje, da vsi 
zainteresirani igrajo, kot da bi se posvetili tekmovalnemu principu in sodelovali na kakšnih 
natečajih. Žal si kljub pobudi nismo mogli pomagati z domačim gledališčem APT. 
 
2. Prvo branje in vtisi 
Prvo branje so dijaki opravili doma, spodbudila sem jih, da si pisno zabeležijo pripombe, 
predloge, izberejo dve vlogi, ki jim najbolj ustrezata. Na vajah je sledila diskusija o predlogih 
in pobudah, vtisih in izbiri vlog. Velikokrat so se ujemale z mojimi predvidevanji. Do 
naslednje vaje so morali pripraviti interpretacijo delčka besedila izbrane vloge, ki so jo želeli.  
 
3. Druga vaja, 2. branje, interpretacije in razdelitev vlog 
Naslednji vaji smo si ogledali interpretacije in podali tudi predloge, ki so bile izbranim v 
pomoč. Z vsako oživitvijo likov, s posamično interpretacijo smo se poglabljali in si lažje 
predstavljali okoliščine in probleme oseb. Po prikazanem smo si vzeli čas za razmislek in 
nato za vsako vlogo izbrali 2 igralca, prvega in drugega. Po nekaj uprizoritvah smo 
poskrbeli, da je vsak dobil svojo priložnost na kateri izmed uprizoritev. Pri tem, zaradi 
takšnega načina dela, nikoli nisem imela težav s pristopom ali odnosi med dijaki. Izkazali so 
se za zelo preudarne in samokritične. 
 
4. Vaje 
Najdaljša faza je faza vaj, ki poteka od razumevanja, razmišljanja o značajih likov, njihovih 
dejanjih in razvoju, interpretativnega branja, popravljanja jezika, učenja narečij (eden od 
dijakov se je v predstavi Kdo je Bourne? učil škotskega narečja, pri tem je pomagala 
sodelavka, profesorica angleškega jezika s pomočjo avdio posnetkov), do gibanja v 
prostoru, mimike in povezave vseh nivojev. Pripombe so si dijaki sproti zapisovali in 
dopolnjevali pri naslednjih vajah. Pripombe so se nanašale na gibanje, interpretacijo, 
mimiko. 
 
5. Scenografija, zvočna in svetlobna podoba predstave 
S seznamom oseb nekatera dela že napovejo dramski čas in prostor, kar je razvidno tudi v 
didaskalijah. To smo tudi v predstavah, ki smo jih pripravili po literarnih predlogah, npr. 
Županova Micka in Kresna noč, upoštevali pri izvedbi. Ker so se predstave pred domačim 
občinstvom odvijale za dramske uprizoritve v zelo nehvaležnem prostoru – v športni 
dvorani, je bila postavitev scene, ozvočenje in osvetlitev zahteven zalogaj. Odra nismo 
posebej dvigovali, razen v primeru Miss VTF, ko smo želeli izpostaviti modno pisto. 
Potrebovali smo živo ozadje, ki bi nam z računalniško video projekcijo olajšalo delo v večini 
predstav. To so nam naredili v obrtniški delavnici po naročilu, tako se je ozadje projeciralo 
od zadaj, seveda primerno visoko. Npr. na prvi predstavi, uprizoritvi odlomka Krst pri Savici, 
je na trdem kartonu, velikem 3x2 m, dijakinja ročno poslikala slap Savice. Čez parket smo 
položili ogromen zelen tepih, ki je zakrival športne oznake, uporabili pa smo šolsko 
pohištvo (mize, stole, kavč). Ker je svetlobna in zvočna podoba športne dvorane bila 
povsem neprimerna, smo za predstave za kasnejše najeli profesionalne ponudnike. Večina 
dramskih besedil je, iz več razlogov, predvsem zaradi možnosti uprizoritev, prikazovala 
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dogajanje iz sodobnega življenja. Ravno pri tem segmentu uprizoritve, scenografiji, smo k 
skupini pritegnili tudi druge talente, dijake programa računalništvo in elektrotehnika, ki so 
s pomočjo mentorjev, učiteljev strokovnih predmetov, poskrbeli za zvočne in svetlobne 
efekte, denimo, pri predstavi Kresna noč so s pomočjo barvnih žarnic in lesenih desk 
naredili kres, pri predstavi Miss VTF pa ogromen neonski napis ipd. Da so bili vsi rekviziti 
narejeni pravočasno, je bilo potrebno natančno in pravočasno načrtovanje, kar smo po 
prvih branjih že izvedli na posebnem sestanku za tehnično ekipo. Izdelani so bili tudi plakati 
in osebna vabila za posebne goste. Vsako predstavo so posneli dijaki računalničarji, jo tudi 
zmontirali in ustrezno oblikovali, s pomočjo foto krožka pa so nastale tudi fotografije 
predstave. Po končanem šolanju je vsak član dramskega krožka prejel DVD s predstavami, 
v katerih je sodeloval. 
 

 
Slika 1: Bogovi 
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Slika 2: Kresna noč 

 

 
Slika 3: Krst pri savici 
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Slika 4: Županova Micka 

 
Zaključek 

Izjemna izkušnja delovanja Dramske skupine Dioniz je izpolnila vse cilje učnega programa, 
precej več doprinesla k notranji rasti vseh posameznikov, ki so delovali v skupini v 10 letih, 
kar je okoli sto. Razvijali so različne veščine in kompetence, med drugim učinkovitega 
javnega nastopanja, govorne interpretacije, razvijali so izražanja z mimiko, kretnjami, 
gibanjem, sodelovali pri nastanku novih besedil, predvsem pa odličnega timskega dela, kar 
prav zaradi vsega omenjenega predstavlja velik doprinos k pozitivnemu oblikovanju 
dijakove osebnosti. 
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Aleš Dajčman  
Osnovna šola Breg Ptuj 

RAČUNALNIŠKA PISMENOST V 1. VIO 
 
Povzetek 
Živimo v času, ko sta računalnik in svetovni splet nepogrešljiva v našem življenju. Dejstvo 
je, da se s tem soočajo tako odrasli kot tudi najmlajši. 
Res je, da otroci vedno več časa preživijo ob računalnikih, tablicah in pametnih telefonih, 
zato jih je potrebno računalniško opismeniti. Pomembno je, da otrokom predstavimo 
računalnik kot sredstvo za delo in zabavo tako, da bodo razumeli namen in upravičenost 
uporabe.  
Ker je uporaba računalnika postala nepogrešljiva tudi pri delu v šoli, je potrebno otroke 
najboljše pripraviti oziroma poučiti, kako varno in pravilno uporabljati računalnik in 
svetovni splet.  
Uporaba IKT-sredstev omogoča učencem pridobivanje novih informacij, raziskovanje, 
spodbuja logično sklepanje in iskanje rešitev.  
 
Ključne besede: računalnik, učenje, šola, otroci, igra 
 
 

COMPUTER LITERACY IN THE 1. EDUCATIONAL PERIOD 
 
Abstract 
We are living in time, when computer and internet is absolutely necessary in our life, 
whether we like it or not. As we, adults, are facing that, so are our youngsters and that is 
the unavoidable fact. 
The truth is that children are spending more and more time using computers, tablets and 
smart phones. And that's the reason, why we have to empower children with computer 
literacy. It's very important for children to know that computer can be a tool for work and 
entertainment, so they will understand the purpose and justification of use. 
The reason that computer is also a necessity at school is forcing us to prepare children how 
to use modern technology and internet in safely and wright way, as best as we can. 
Usage of ICT means allows students to gather new information, allows research, 
encourages logical reasoning and finding solutions. 
 
Keywords: computer, learning, school, children, game 
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Uvod 

Uporaba računalnika je postala del našega vsakdana. Kamorkoli pogledamo, vse je podprto 
z računalniško tehnologijo, tako da je nujno, da se računalniško opismenimo. 
 
Učenje se začne zelo zgodaj, pri najmlajših. Pomembno je, da starši, šola, družba in vsi 
ponudniki vsebin zagotovimo varno uporabo tehnologije s programi in vsebinami, ki so 
primerne za otroke glede na njihovo starost in stopnjo razvoja. To pomeni, da moramo 
otrokom pomagati pri spoznavanju uporabe računalnika, jih voditi in jim pravilno svetovati.  
Vedno več otrok postaja odvisnih od moderne tehnologije, kar je še razlog več, da otrokom 
prikažemo, da je računalništvo precej več kot brskanje po spletu in igranje računalniških 
iger. 
 
Tudi šolski sistem je vedno bolj prežet z različnimi IKT-sredstvi, ki so na voljo učencem. V 
šolo vstopajo otroci, ki so se že tako ali drugače srečali z računalnikom, s tablico ali 
pametnim telefonom in televizijo, ki pa je vedno manj zanimiva. Menim, da bi morali otroke 
v šoli računalniško opismeniti dovolj zgodaj oziroma v prvem razredu.  
 
Jedro 

Poplava informacij in napredek nove tehnologije sta vplivala tudi na spremembo dela v šoli. 
Skoraj ni več šole, ki ne bi imela učilnice opremljene vsaj z računalnikom. Veliko šol že ima 
učilnice opremljene s projektorji in z interaktivnimi tablami. Vedno več šol namenja za 
potrebe pouka tudi tablične računalnike.  
 
Na drugi strani so učenci, ki odraščajo v dobi moderne tehnologije, z vseh strani obdani z 
različnimi elektronskimi in multimedijskimi napravami. Učenci prihajajo iz različnih okolij in 
socialnih statusov, zato je tudi njihova računalniška pismenost lahko zelo različna.  
 
Sam delam v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju oziroma največkrat v prvem razredu. 
Opažam, da učenci znajo igrati računalniške igrice, ne znajo pa vklopiti ali izklopiti 
računalnika. Znajo igrati igrice na tabličnem računalniku ali telefonu, na znajo pa držati 
računalniške miške v roki. Ker so nekatere učne vsebine že v prvem razredu podprte z 
računalniškimi programi, sem se odločil, da bi učencem na šoli, kjer sem zaposlen, ponudil 
interesno dejavnost računalništvo.  
 
Dejavnost sem si zamislil kot triletni projekt. V tem času bi se učenci naučili samostojno 
uporabljati računalnik kot uporabno orodje in pripomoček pri učenju. Predvsem bi se naučili 
uporabljati programa Word in PowerPoint ter varno brskati in uporabljati svetovni splet. 
 
Tako bi učenci že v četrtem razredu in kasneje lahko sami izdelali PowerPoint predstavitev 
ali kakšen drug samostojni projekt podprt z IKT-tehnologijo.  
 
1. razred 

S projektom sem začel v prvem razredu. Računalništvo sem ponudil kot interesno 
dejavnost, ki jo izvajam kot samostojno interesno dejavnost ali v sklopu oddelka 
podaljšanega bivanja. Odvisno od tega ali sem na delovnem mestu učitelja OPB ali drugega 
učitelja v prvem razredu.  
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Ker učenci pridejo v šolo z različnim predznanjem, je potrebno začeti pri čistih osnovah. 
Tako prvošolci najprej spoznajo, kaj računalnik sploh je. Pri tem sem ugotovil, da danes 
otroci veliko bolj poznajo tablični računalnik in pametni telefon kot klasični računalnik. Na 
navodilo, naj pokažejo računalnik, so se skoraj vsi odzvali tako, da so pokazali na monitor. 
Manj kot polovica učencev pa ni nikoli imela v rokah računalniške miške.  
 
Zaradi teh ugotovitev sem čisto na začetku učencem pokazal, kako izgleda računalnik brez 
ohišja. Delovanje sem jim razložil na njim razumljiv način in s prispodobami; spoznali smo 
vse sestavne komponente: računalnik, monitor, tipkovnico in miško.  
 
Nato smo začeli z vajami premikanja računalniške miške po monitorju. Pri tem sem uporabil 
program Miška, in sicer igro, pri kateri je potrebno z računalniško miško povleči črto skozi 
labirint.  
 
Za sprostitev smo igrali igrico Labirinti, prav tako iz programa Miška. V tej igri so morali s 
smernimi tipkami miško peljati po labirintu in pobirati sirčke, pri tem pa paziti, da jih ne dobi 
mačka. S to igro so učenci spoznali smerne tipke na tipkovnici in usvajali pojme levo, desno 
in gor, dol.  
 
V nadaljevanju smo se posvetili programu Slikar, kjer so se lahko dobro naučili drže 
računalniške miške in gibanja po monitorju. Ker smo ta del začeli v začetku meseca 
novembra, smo imeli na razpolago 5 šolskih ur, da povadimo in izdelamo novoletno 
voščilnico. Vsak učenec je izdelal najmanj 3 risbice. Z vsakim poisebej sem izbral najbolj 
primerno in jo uredil v novoletno voščilnico. Pred božičnimi prazniki smo voščilnice po 
elektronski pošti poslali njihovim družinam. 
 

 
Slika 1: Primer novoletne voščilnice 

 
Naslednji sklop je vseboval spoznavanje programa Word. Poudariti moram, da sem 
učencem predstavil le osnovne možnosti, ki so jih prepoznali izključno po ikonah, saj še ne 
berejo, sploh pa ne malih tiskanih črk (razen redkih izjem). Učenci so se naučili nastaviti 
velikost črk, obliko pisave, besedilne učinke (barva, senca, odsev, žarenje). Naučili so se, kje 
na tipkovnici naredijo velike tiskane črke. Napisali so vsak svoje ime in ga oblikovali po svoje. 
 
V zadnjem delu so se učenci poigrali z interaktivnima slikanicama Max v gradu strahov in 
Prigode čebelice Maje – Huda nevihta. Obe igri sta v slovenskem jeziku, tako da so učenci 
naloge reševali popolnoma samostojno. Vsak učenec je imel svoje slušalke, da niso motili 
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drug drugega. Ob tem so se še naučili, kako se slušalke vključijo v računalnik in spoznali 
ikono za glasnost. 
 
Seveda so učenci na začetku želeli igrati igrice. Že prvo uro smo sklenili kompromis, da bodo 
vsako četrto delovno uro delali, kar bodo želeli. Ker smo imeli eno uro na teden, smo tri 
tedne delali po programu, en teden pa so učenci delali, kar so želeli. Vse njihove 
prostočasne dejavnosti sem nadziral in tudi pomagal izbirati primerne igre, ki so jih igrali 
online. Zanimivo pa je bilo, da si kar nekaj učencev v prostem času ni izbralo igranja igric, 
temveč so želeli delati to, kar smo se učili. Enako stvar sem opazil tudi pri učencih v drugem 
in tretjem razredu, saj so raje nadaljevali z delom, ki ga niso končali uro prej, kot pa bi igrali 
igrice. 
 
2. razred 

Delo v drugem razredu je veliko lažje, ker učenci že vedo, kaj naj pričakujejo in so navajeni 
na sistem dela. Predvsem pa je lažje, ker večina že tekoče bere. Zgodi se, da se kakšen 
učenec priključi skupini na novo, vendar takšni hitro usvojijo znanja, ki jih imajo ostali. Tudi 
zato ker na začetku na kratko, v uri ali dveh, obnovimo, kar smo delali leto prej. Pri tem 
mislim predvsem na program Word, ki ga v tem letu podrobneje spoznamo.  
 
V drugem in tretjem razredu sem si omislil rdečo nit. Poimenoval sem jo Moje najljubše 
stvari. Učencem sem določil štiri teme, sami pa so po spletu prebrskali in poiskali slike, ki so 
jim bile najbolj všeč. Kot temo sem določil žival, učenci pa so poiskali sliko svoje najljubše 
živali. Enako so naredili pri ostalih temah, ki sem jih določil jaz ali pa so jih izbrali sami. Učenci 
so se pri tem zelo zabavali, sprehajali so se po učilnici in primerjali svoje izdelke z drugimi. 
 
Ker bodo v prihodnjih šolskih letih morali učenci večkrat pripraviti kakšen govorni nastop 
ali drugo predstavitev podprto z računalniško tehnologijo, se mi je zdelo smiselno, da se 
naučijo uporabnih veščin za šolske potrebe. Tako smo v drugem razredu delali predvsem v 
programu Word, v tretjem pa v programu PowerPoint.  
 
Preden smo se lotili dela v programu Word, smo podrobneje spoznali tipkovnico in 
računalniško miško. Spoznali smo tipke ENTER, SPACE, ESC, tipko za brisanje in tioko 
CapsLock ter Shift. Vse te tipke smo imenovali tudi v slovenskem jeziku, da so si učenci lažje 
zapomnili kje so in zakaj jih uporabljamo. Enako smo naredili z računalniško miško. Spoznali 
smo vse tri tipke in se naučili držati miško. 
 
Najprej smo se pogovarjali o internetu in njegovi rabi. Tako smo iskali podatke o tistih 
stvareh, ki so jih učenci sami predlagali. Ugotavljali smo, kje lahko najdemo veliko slik in kje 
napisane podatke, ki jih iščemo. Nekaj slik, ki smo jih izbrali, smo kopirali in prilepili na list v 
programu Word. To smo naredili večkrat, da so učenci postopek znali narediti popolnoma 
samostojno, saj nas je to spremljalo pri delu ves drugi in tretji razred. K slikam, ki so jih 
prilepili v Word, so pripisali naslov oziroma kaj slika predstavlja in napis oblikovali po svojih 
željah. 
 
V nadaljevanju smo se naučili, kako se ustvari nova mapa. Vsak učenec si je ustvaril mapo s 
svojim imenom, v katere so shranjevali dokončane in nedokončane izdelke. Seveda smo 
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nekaj časa porabili, da so učenci znali samostojno poiskati svojo mapo in v njo shraniti 
izdelek, ali jo odpreti in nadaljevati z nedokončanim izdelkom.  
 
Nato sem določil štiri tematske kategorije, sami pa so poljubno izbrali še eno, lahko pa tudi 
več. Določil sem velikost pisave, sami so napise poljubno oblikovali.  
 
Učenci so na internetu poiskali sliko iz posamezne kategorije, ki jim je bila najbolj všeč. Nato 
so sliko kopirali in prilepili v Word k ustreznemu napisu. Sliko so ustrezno povečali ali 
pomanjšali. 
 
Učenci so napisali naslov Moje najljubše stvari ter pripisali in prilepili vsaj pet slik in napisov. 
To smo nekajkrat ponovili. Kasneje smo prilepili dve sliki k vsaki temi. 
 

 
Slika 2: Primer z enostavnim kopiranjem in lepljenjem v Wordu 

 
V naslednjem sklopu smo se naučili vstavljanja in urejanja tabel. Največ težav so učenci imeli 
z razumevanjem pojmov stolpec in vrstica. Večina je pojma zamenjala.  
 
Sledilo je podobno delo kot prej. Določil sem število stolpcev in vrstic v tabeli ter velikost 
pisave, ostalo pa prepustil domišljiji učencev. Seveda so morali v vsako celico napisati ali 
prilepiti le eno stvar. 
 
Tudi to smo nekajkrat ponovili. 
 

 
Slika 3: Primer s tabelo 
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Proti koncu leta smo se še malo poigrali s pisanjem besedila na računalnik in popravljanjem 
napak. Pripravil sem besedilo, v katerem so bile slovnične in pravopisne napake (med 
besedama ni bilo presledka, beseda je bila ločena s presledkom …). Učenci so se tako 
naučili zakonitosti pisanja na računalnik in rabe tipkovnice. 
 
3. razred 

V tretjem razredu smo se povsem posvetili programu PowerPoint. Seveda smo prve ure 
namenili ponovitvi dela s programom Word. 
 
Preden smo lahko začeli delati PP-predstavitev, smo po korakih spoznali vse funkcije 
programa PowerPoint. Oblikovanje napisov smo nadgradili s funkcijo WordArt. Prav tako 
smo začeli oblikovati slike z orodji za oblikovanje slik. 
 
Nadaljevali smo z naslovom Moje najljubše stvari. Tokrat sem določil štiri tematske 
kategorije, učenci pa so sami morali dodati še vsaj štiri po lastnem izboru.  
 
Učenci so uredili osnovno PP-predstavitev z animacijami, ki napredujejo s klikom miške ali 
tipkovnico. Ko so imeli vsi izdelano tako predstavitev, smo nadaljevali z urejanjem.  
 
Animacijam smo spremenili dolžino trajanja in način vstopa. Nato smo predstavitev uredili 
tako, da je diaprojekcija tekla brez klikanja. Na koncu smo diaprojekciji dodali glasbo, ki so 
jo učenci izbrali sami.  
 
Če je ostal čas, so učenci lahko v diaprojekcijo dodali še svojo najljubšo risanko, krajši 
odlomek filma ali glasbeni videoposnetek. Na koncu smo skupaj pogledali nastale izdelke 
in ponosne obraze učencev. 
 

 
Slika 4: Primer PP-predstavitve 

 
Zaključek 

Veseli me, ko vidim učence, kako uživajo ob ustvarjanju, raziskovanju in pri tem sami 
sodelujejo. Mislim, da moramo tehnologijo, ki se z veliko hitrostjo razvija, najmlajšim 
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prikazati kot koristno in uporabno orodje in ne zgolj kot sredstvo za zabavo. Zabava naj 
poteka zunaj, na svežem zraku, med prijatelji, daleč od telefonov, tablic in računalnikov. 
 
Literatura in viri 

1. http://druzina.enaa.com/otroci/Otroci-in-racunalnik.html 
2. https://safe.si/  
3. Vir fotografij: Šolski arhiv 

http://druzina.enaa.com/otroci/Otroci-in-racunalnik.html
https://safe.si/
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mag. Anita Danč Ismajlovič 
Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje 

RAZVIJANJE INTERESOV UČENCEV SKOZI RAZISKOVANJE 
 
Povzetek 
Če smo radovedni in si upamo biti drzni, potem lahko v svojem prostem času raziskujemo 
»neznano«, tisto, kar nas zanima in s čimer se ukvarja znanost. Nemalokrat se iz majhnih 
vprašanj razvijejo veliki odgovori, prave ideje, ki vodijo k uspehu, tudi samozaposlitvi in 
zaslužku, kar je v današnjem času največji izziv mladih. Metode raziskovalnega dela se 
poslužujem pri rednem pouku kot tudi v sklopu ur z nadarjenimi učenci. Tako na naši šoli z 
osmošolci in devetošolci razvijamo mladinske raziskovalne naloge. Učitelji smo dolžni 
krepiti raziskovalni duh učencev in jih čim manj omejevati s svojimi prepričanji in 
razmišljanji. Omogočiti jim moramo, da v sebi prebudijo lastni interes. Otroci potrebujejo 
zagon, pogum in voljo za samouresničevanje ter večanje svoje prodornosti in iznajdljivosti. 
Človek se najbolj potrjuje s svojim delom. Še bolj kot raziskovalna tema ali rezultat na 
tekmovanjih je pomembna izkušnja, ki jo učenci pridobijo. Ta je neprecenljiva in 
vseživljenjska. 
 
Ključne besede: raziskovalno delo, učenci, lastni interes 
 
 

DEVELOPING PUPILS' INTERESTS THROUGH RESEARCH 
 
Abstract 
If we are curious and dare to be bold, we can explore the "unknown" in our free time, 
things that we are interested in and the science deals with. Often small questions develop 
great answers, right ideas that lead to success, including self-employment and income, 
which is the biggest challenge for young people today. I regularly use the methods of 
research work in regular class and in lectures for gifted pupils. Thus, in our school, eighth 
and ninth class pupils develop research tasks for the youth. Teachers are obliged to 
encourage the research spirit of pupils and to limit pupils as little as possible with their 
beliefs and thoughts. We must allow them to find and develop their own interest. Children 
need encouragement, courage and will for self-realisation and to increase their creativity 
and ingenuity. A person is best confirmed by his work. More than the research topic or 
result in competitions, the experience that pupils acquire is important. It is invaluable and 
lifelong. 
 
Keywords: research work, pupils, self-interest 
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Uvod 

Na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje v okviru ur z nadarjenimi učenci razvijamo 
raziskovalno dejavnost. To pomeni, da z učenci skozi šolsko leto izdelamo raziskovalno 
nalogo. S tem spodbujamo in ohranjamo učenčevo naravno radovednost, ki je dragoceno 
gonilo v življenju. 
 
Ni naključje, da v zadnjih letih na naši šoli z učenci radi raziskujemo na temo zdravo življenje. 
Smo zdrava šola, ki naredi ogromno na področju gibanja, zdrave prehrane in vse bolj tudi 
na do sedaj »skrivnostnem« področju, to je duševno zdravje. Tako sta v zadnjih dveh letih 
nastali raziskovalni nalogi z naslovoma (Ne)zdrav življenjski slog v Sloveniji in po svetu ter 
Depresija – modni trend?. Prva raziskovalna naloga je prejela najvišje odlikovanje, to je zlato 
priznanje na državni ravni mladih raziskovalcev Slovenije. Posebnost naših raziskav je 
vključevanje tujih držav, tako učenci pridobivajo izkušnje z iskanjem virov informacij in s 
komuniciranjem s tujci.  
 
Namen raziskovalnega dela je odkrivanje novega in uvajanje učencev v 
znanstvenoraziskovalno razmišljanje. Učenci se učijo predvidevati in postavljati hipoteze, 
samostojno opazovati, primerjati, razvrščati, analizirati, obdelovati podatke ter sklepati. 
Dobro je, da se opisan način dela uporablja čim več na vseh stopnjah izobraževanja, od vrtca 
do univerze. »Na raziskovanju temelječi pristopi vključujejo projektno učenje, učenje skozi 
načrt in problemsko učenje.« (Baron, 2013, str. 185) S takšnim načinom dela se otrokom 
izboljša samozaupanje v lastno učenje in učijo se globlje.  
 

Iz lastnih interesov do ideje 

Učenci že pri rednem pouku skozi različne aktivnosti kažejo oz. iščejo svoje interese in 
razvijajo svoja močna področja. Obračajo se na tematike, ki jih zanimajo. Odličen način 
iskanja lastnih interesov in močnih področij dosežemo z vedno bolj aktualnim pristopom 
poučevanja, to je formativno spremljanje, ki mora imeti v šolskih prostorih v današnjem 
času pomembno vlogo, saj spodbuja aktivno vlogo učenca v procesu učenja od A do Ž. Slika 
1 prikazuje elemente formativnega spremljanja, ki so ključni za dosego najvišjih 
taksonomskih stopenj znanja. Prav te z lahkoto dosegamo z raziskovalnim pristopom dela, 
ki ga je mogoče izvajati ves čas pri rednem pouku, pri delu z nadarjenimi učenci ter učenci 
s posebnimi potrebami, v podaljšanem bivanju, pri interesnih dejavnostih itd.  
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Slika 1: Elementi formativnega spremljanja (https://www.zrss.si, dostop: 8.8.2018) 

 

Raziskave iz tujine (Anglija, Irska, Finska, Švedska…) kažejo presenetljive premike in 
izboljšanje v dosežkih učencev. Dylan Wiliam, angleški strokovnjak na področju 
formativnega spremljanja, opisuje ta način dela kot most med poučevanjem in učenjem, ki 
vključuje spoznanja o pomembnosti povratnih informacij in uporabe navigacijskih 
prispodob o držanju smeri s pomočjo krmarjenja z uravnavanjem.  
 
Tako Dylan navaja pet učiteljevih strategij za formativno spremljanje, ki jih upoštevam pri 
raziskovalnem delu: 
1. razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanju namenov učenja in kriterijev za 

uspeh (iskanje in priprava raziskovalnega problema/vprašanja); 
2. priprava takšnih dejavnosti, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o učenju (načrtovanje 

raziskovalnega dela, iskanje virov in pomoči); 
3. zagotavljanje povratnih informacij, ki učence premikajo naprej; 
4. aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja; 
5. aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja. (Dylan, 2013, str. 141) 
 

Učenje po teh strategijah je za učence zanimivejše, odgovornost do učenja se preloži od 
učitelja na učence. Učenec spontano gradi na svojem predznanju in nenehno vključuje svoje 
interese.  
 
V tabeli 1 predstavljam primer nastajanja raziskovalne naloge Depresija – modni trend?, 
katere avtorja sta nadarjena učenca 9. razreda v šolskem letu 2017/18. Nastajanje 
raziskovalne naloge je predstavljeno po fazah. 
 

 

https://www.zrss.si/
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Tabela 1: Primer dobre prakse poteka raziskovalnega dela Depresija – modni trend? 
FAZA RD KRATEK OPIS DELA TRAJANJE FAZE RD 

Preko lastnih interesov do 
ideje 

Učenca iščeta temo raziskovanja preko lastnih 
interesov oz. težav, s katerimi se srečujejo 
mladostniki. 

 
september 

Prvo srečanje na urah z 
nadarjenimi učenci (ISP) 
 

Na prvem srečanju ob koncu meseca določimo 
temo raziskovanja (ker so se mnenja razhajala, je 
učenec predlagal iskanje skupne teme s pomočjo 
asociacij abstraktnih slik). 

Iskanje že obstoječih 
raziskav 
 

Učenca iščeta informacije na temo raziskovanja 
(internet, obisk knjižnice na Razkrižju, v 
Ljutomeru in M. Soboti) 
Določita, kaj je že na to temo raziskanega. 

 
oktober, november  
 

Določitev raziskovalnega 
vprašanja/teme/problema 

Določita, kaj konkretno nameravata raziskovati. 

Določitev okvirov 
raziskovanja 

V grobem določita načine in metode dela. 

Postavitev raziskovalnih 
hipotez 

Oblikujeta svoja predvidevanja o raziskovalnem 
problemu. 

Iskanje pomoči Skupaj z mentorjem piščeta pomoč pri 
strokovnjakih (zdravnik, psiholog…), opravita 
intervjuje, se soočita s težavami... 

 

Raziskovanje  
 
(sem sodijo tudi popravki, 
odpravljane dvomov in 
napak, iskanje znanja in 
poguma) 

Pripravita spletno anketo za učence 8. in 9. 
razreda naključno izbranih osnovnih šol v 
Sloveniji in tujini. 
Iskanje načinov pridobivanja odzivov na spletne 
ankete (preko socialnih omrežij, s pomočjo 
učiteljev idr.) in pošiljanje prošenj k reševanju 
anket. 

december - februar 

Zbirata podatke. Analizirata, primerjata, sklepata 
in grafično oblikujeta rezultate. 

Načrtujeta, kakšen bi lahko bil njun prispevek k 
izboljšanju stanja problema, ki ga raziskujeta 
(oblikovanje zloženke, razbijanje tabujev…). 

Pisanje raziskovalne 
naloge 

Skupno pisanje in oblikovanje raziskovalne 
naloge s pomočjo storitve Google Drive. 

marec - maj 

Predstavitev 
raziskovalnega dela 

Predstavita svoje RD na šoli, na Srečanju mladih 
raziskovalcev Pomurja in Slovenije. 

Analiza dela (Samo)evalvirata in (samo)reflektirata svoje 
delo. 

Legenda k tabeli: RD – raziskovalno delo, ISP – individualna in skupinska pomoč 

 
Različne oblike raziskovanja 

Raziskovalno delo na naši šoli poteka individualno, v parih ali trojicah. Vse tri učne oblike so 
se izkazale za učinkovite. Če pri delu sodeluje več učencev, je to sodelovalno učenje. Pri tem 
je zelo pomembno, da si učenci delo skrbno razdelijo, sicer prihaja do trenj. Torej učenci 
določijo skupinske cilje, pri delu pa mora biti posebej izražena individualna odgovornost. 
»To pomeni, da mora skupina delati za dosego nekega cilja ali da si prisluži nagrado ali 
priznanje, uspeh skupine pa mora biti odvisen od učenja vsakega posameznika v njej.« (E. 
Slavin, 2013, str. 155) 
 
Samostojno opravljajo raziskovalno delo po navadi najsposobnejši učenci, ki so pripravljeni 
prevzeti popolno odgovornost. To so tudi učenci z najbolj izraženim interesom. 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

179 

Pomanjkljivost individualnega dela je v tem, da se učencu poleg redne učne obveznosti tu 
in tam nabere ogromno dela ter ni vrstniškega učenja. Pri delu v dvojicah ali trojicah se 
učenci tudi lažje motivirajo in si delo razdelijo, kljub temu pa zaradi nedoslednosti 
posameznika v skupini lahko prihaja do težav.  
 

Raziskovalno delo razvija digitalno pismenost 

Tehnologija se bliskovito razvija in to je postalo del našega vsakdanjega življenja. Za uspeh 
pri izobraževanju, poslovni uspeh in obete glede zaposlitve moramo nujno slediti 
spremembam. Tako učitelji kot učenci. Tako je prednostna naloga raziskovalnega dela tudi 
razvijanje digitalne pismenosti in delo na daljavo (skupno ustvarjanje raziskovalne naloge 
prek storitve Google Drive, e-klepeti, pošiljanje e-pošte in iskanje stikov v tujini). 
 
Poleg tega s takšnim načinom dela pri učencih krepimo sodelovalno učenje, pogum iskanja 
pomoči in medpredmetno povezovanje. 
 
Razvijanje ostalih kompetenc 

Učenci imajo tekom raziskovalnega dela na voljo več časa in več možnosti za popravke, 
tako razvijajo vseživljenjske veščine, spretnosti ter znanja, ki so potrebni za 21. stoletje. Ti 
so predstavljeni v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Kompetence, ki jih učenci razvijajo med raziskovalnim delom  

KOMPETENCE OPIS 

Organiziranost Učenci morajo imeti dovolj časa, da dobro organizirajo svoje 
delo. 

Odgovornost do dela Učitelj svojim učencem zaupa in jih spodbudi, da prevzamejo 
vajeti v svoje roke. Njihova odgovornost s tem raste. 

Delo z viri Učitelj spodbuja učence, da dvomijo v vire, če ti niso 
konvergentni. Viri se navajajo dosledno in sprotno. Neskladje 
med viri vodi v razprave, odločanja, razvija mišljenje in 
prefinjeno rabo različnih vrst podatkov. 

Uporaba digitalne 
tehnologije 

Učenci veliko delajo na računalniku (nastajanje raziskovalne 
naloge v Google Drive-u, grafična obdelava podatkov v Excel-
u, obdelava fotografij, priprava predstavitve s pomočjo 
spletne prezentacijske aplikacije Prezi ali v programu 
PowerPoint, priprava spletnih anketnih vprašalnikov v Google 
Drive-u). 

Osmišljena raba socialnih 
omrežij 

Učenci se povezujejo, iščejo partnerje preko socialnih omrežij 
(Facebook, Snapchat, Messenger itd.). 

Zagovarjanje stališč Učenci razvijejo kritično mišljenje in zagovarjajo dobljene 
rezultate. 

Javno nastopanje Učenci predstavijo svoje delo na šolski ravni in tekmovanjih, 
tudi na državni ravni v obliki zagovorov. 
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Refleksija in 
samorefleksija 

Učenci razvijajo ogromno priložnosti za vrednotenje dela in 
svojega napredka ali napredka sošolcev. Razvijajo svojo 
notranjo moč pri odločanju za naprej in spreminjanju dela. 
Razvijajo mišljenje, da je vsaka napaka dragocen vir znanja in 
izkušenj. 

Samoiniciativnost, 
prilagodljivost 

Učenci morajo biti pri delu samostojni in iznajdljivi, veliko dela 
opravijo tudi v prostem času in doma. 

Samozavest Učenci med raziskovanjem prestopijo svoje okvire in s tem 
krepijo lastno vrednost. 

 
Strinjam se z ugotovitvijo skupine strokovnjakov, ki se ukvarjajo z raziskovalnim pristopom 
pri učenju (Barron idr.), ki trdijo, da uspešno raziskovanje zahteva poglobljeno načrtovanje 
in dobro premišljene korake. Ni dovolj, da učenci dobijo zanimivo temo in hitro dostopne 
vire, učenci potrebujejo pomoč, da razumejo problem, ovrednotijo svoje znanje o 
problemu, razumejo teoretično znanje, razložijo napake, raziskovalni načrt po potrebi 
spremenijo. Zelo pomembno je, da učence spodbujamo k opredeljevanju problemov; 
trditve in pojasnjevalna mnenja, tudi tista, ki jih dajejo »strokovnjaki«, pa obravnavamo 
tako, kot da potrebujejo dokaze. (Barron idr., 2013) 
 
Modeli, javni forumi, orodja, knjige, filmi ali strokovne ekskurzije so primeri virov, ki lahko 
podpirajo učenje z raziskovanjem in razprave. Dostopi do strokovnjakov in do raznolikih 
virov informacij so ključnega pomena za učence, saj jim omogočajo spoznati široko paleto 
tem, protislovij in pogledov. (Barron idr., 2013, str. 197) 
 

Zaključek 

Dejstvo je, da je treba učencem dati dovolj priložnosti za ustvarjalnost, razvijanje lastnih 
interesov in več možnosti za sodelovalno učenje. Učitelji jih moramo spodbujati, ponuditi 
možnost sodelovanja v projektih in omogočiti razvijanje digitalne pismenosti. Učitelji ob 
takšnem delu strokovno in osebnostno močno rastemo, saj si s svojo avtonomnostjo 
upamo stopiti iz svojih okvirov, ki nam jih nudi šola. Krepimo svojo vrednost in samozavest. 
Skupaj z učenci rastemo. 
 
Nedvomno je, da današnji učenci za jutrišnja delovna mesta potrebujejo takšno učenje in 
učno okolje, v katerem raziskujejo resnične življenjske situacije in razrešujejo resnične 
življenjske probleme. Učenci potrebujejo tudi zavedanje, da se smemo zmotiti, da smemo 
delati napake in da se iz napak največ naučimo. Ne pozabimo, da delamo z e-generacijo, 
torej z otroki, od katerih se učitelji ogromno naučimo, zato je partnerski odnos učitelj–
učenec za uspešno delo nujno potreben. Raziskovalno delo od vseh akterjev zahteva 
zaupanje, ki je temelj dobrega sodelovanja. V veliko zadovoljstvo mi je, ko me učenci 
presenečajo s svojimi idejami in interesi. Še v večje pa, ko mi sporočijo, da so z drugačnimi 
pristopi (raziskovalno delo) pri mojih urah dobili dragocene izkušnje. Uspeh je, če poskušaš 
in tvegaš. Če ne poskusiš, ne moreš uspeti. 
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mag. Valerija Danč  
DOŠ Prosenjakovci 

OD IDEJE DO NARAVOSLOVNE KONFERENCE 
 
Povzetek 
Poučevanje danes zahteva drugačne pristope in metode dela, s katerimi lahko 
zagotavljamo optimalen razvoj in uspešnost vsakega učenca v skladu z njegovimi 
zmožnostmi. Vsak učenec je edinstven posameznik in si zasluži, da je viden in slišan. V 21. 
stoletju, v bliskovitem razvoju tehnologije in inovacij, moramo učencem predajati drugačna 
znanja in razvijati kompetence, ki jim bodo ponujale razvoj samoiniciativnosti in 
ustvarjalnosti. Na naši šoli že vrsto let razvijamo model odprtega učenja, ki od učencev 
zahteva kritično presojanje informacij in sprejemanje odgovornosti, od učiteljev pa 
odprtost, fleksibilnost in timsko delo. S prispevkom predstavljam primer, kako smo skupaj 
z učenci iz razreda prestopili na teren, se povezali z učenci sosednjih šol in razvili 1. 
naravoslovno konferenco osnovnošolskih raziskovalcev, ki je morda korak do razsežnejše 
konference za širšo okolico v Pomurju. 
 
Ključne besede: inovativne metode poučevanja, naravoslovna konferenca. 
 
 

FROM AN IDEA TO SCIENCE CONFERENCE 
 
Abstract 
The teaching methods in modern school require different approaches and teaching 
methods to ensure the optimal development and success of each pupil according to his 
abilities. Each pupil is a unique individual and deserves to be seen and heard. In the 21st 
century, in the rapid development of technology and all sorts of innovations, we must 
provide pupils with different knowledge and develop competences that will enable them 
to develop self-initiative and creativity. For many years our school has been developing an 
open learning model that requires critical assessment of information and acceptance of 
responsibility from pupils, and openness, flexibility and teamwork from teachers. In the 
paper, I present an example of how teachers and pupils stepped out of the class to the 
field, joined the pupils of the neighbouring schools and developed the 1st Science 
Conference of Elementary School Researchers, which may be a step towards a more 
extensive conference for a wider area in Pomurje. 
 
Keywords: innovative teaching, natural science conference 
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Uvod 

Vse več naprednih šolskih sistemov v Evropi in po svetu, v zadnjih letih tudi v slovenskih 
šolah, v vsakodnevni šolski praksi udejanja načela formativnega spremljanja. Raziskave 
namreč dokazujejo, da ta pristop omogoča kakovostno učenje in poučevanje ter doseganje 
dobrih učnih dosežkov vključno s trajnostnim znanjem. 
 
S sodobnimi pristopi, ki jih ponuja formativno spremljanje, spreminjamo šolski duh in 
učenčevo (tudi učiteljevo) doživljanje šole. V fazo načrtovanja pouka (ki je po klasičnih 
pojmovanjih delo učitelja) z upoštevanjem učenčevega predznanja in tudi interesa uspešno 
vključujemo tudi učence. Ti se v novih vlogah, v vlogah kreatorjev, načrtovalcev, počutijo 
veliko bolje. Učenec torej sam usmerja svoj učni proces (samoregulacijsko učenje). Učenci 
so samozavestnejši, bolj kritični in prevzemajo odgovornost za lastne dosežke in znanje. 
Slika 1 predstavlja »didaktični koktejl« s sestavinami (timsko delo, spodbudno učno okolje, 
medpredmetno povezovanje, formativno spremljanje in fleksibilnost), ki pomembno 
vplivajo na dosego samoregulacijskega učenja. 
  

 
Slika 1: »Didaktični koktejl« za razvoj samoregulacijskega učenja. (Danč, 2016) 

 
Ključno pri razvoju sodobnega poučevanja je ustvariti okolje, v katerem se bodo vsi počutili 
sprejete in vključene ter bodo lahko razvijali svoje potenciale. Oblikovanje spodbudnega 
učnega okolja je danes torej ključnega pomena.  
 
Celosten pristop in razvoj samoregulacijskega učenja na naši šoli že vrsto let uresničujemo 
v »odprtih učilnicah«, ki jih ustvarjamo skupaj z učenci (v okolici naše šole). Zelo pomembno 
je, da učenci niso omejeni le na razred in ukaze (pouk več ne poteka le v šolskih klopeh), 
temveč so svobodni, odprti, soudeleženi in vključeni v celotni učni proces. Med učenjem se 
svobodno gibljejo, povezujejo, izražajo svoja čustva, ustvarjajo po lastni želji, na lasten 
način s prevzemanjem odgovornosti. Na tak način učencem omogočamo razvijati kritičen 
in realen pogled na življenjske situacije ter njihovo konstruktivno reševanje.   
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Jedro 

Da bodo učenci opremljeni za izzive 21. stoletja, mora biti učitelj avtonomen. Avtonomen 
učitelj si upa upreti se učnim načrtom, ko v določenih segmentih ne prinašajo uspeha. 
Avtonomen učitelj argumentirano zagovarja svoj stil poučevanja, ki izhaja iz njegove 
strokovne avtonomije za razvoj socialno-čustvene pismenosti učencev. Učiteljeva 
odgovornost je, da ponuja pestre, smiselne učne situacije, kjer sta v ospredju učenčeva 
aktivnost in učiteljev odnos do učencev.  
 
Formativno spremljanje omogoča, da učenci izkazujejo znanje na njim najbolj ustrezen 
način, razvijajo spretnosti in odnose, ter so bolj motivirani za učenje.  
 
Učitelj učencem ponuja zanimive, pestre učne situacije, podporo in poskrbi za to, da je v 
razredu miselno spodbudno, psihološko varno in sproščeno vzdušje. Ključnega pomena je 
torej ustvarjati okolja, v katerih se vsi učenci počutijo sprejeti in vključeni, ter bodo lahko 
razvijali svoje potenciale. (Grah idr., 2017). 
 
Slika 2 prikazuje elemente formativnega spremljanja. 
 

 
 

Slika 2: Elementi formativnega spremljanja v procesu učenja. 

 
Vsi predmeti v šoli so lahko priložnost za spoznavanje učenčevih šibkih in močnih področij, 
za razvoj potencialov, krepitev učenčeve lastne vrednosti in samoiniciativnosti.  
 
Pri pouku biologije v 9. razredu obravnavamo tudi učni sklop Biotska pestrost. Kot pred 
vsakim učnim sklopom, smo tudi tokrat skupaj z učenci glede na njihovo predznanje 
načrtovali dejavnosti. Prišli smo do ideje, da bi raziskovali na terenu. Proučevali smo biotsko 
pestrost v okoliških ekosistemih. Učenci so si delo načrtovali sami (pri pouku, v prostih 
urah, doma). Z določitvijo ciljev in kriterijev uspešnosti je delo potekalo organizirano in brez 
nejasnosti. Pri načrtovanju smo se povezali z učenci DOŠ Dobrovnik, Genterovci in OŠ 
Razkrižje. Skupaj smo oblikovali cilje in določili vrsto ekosistemov, ki jih bomo raziskovali. 
Učenci so bili med delom povezani preko Skypa in Gmaila ter tako sproti načrtovali, 
izmenjevali izkušnje, ter si dajali povratne informacije – torej izboljševali učne dosežke. Med 
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aktivnostjo so se učenci povezali tudi s strokovnjakom, ki se ukvarja s popisovanjem vrst, 
spremljanjem ogroženih vrst in habitatov na Goričkem, g. Kristjanom Malačičem. 
 
Njihov učni dosežek (učni dokazi) je bila raziskovalna naloga v obliki poročila njihovega 
terenskega dela in oblikovana predstavitev o ugotovitvah in zaključkih raziskovalnega dela 
po vnaprej določenih kriterijih.  
 
Rezultate in ugotovitve raziskovalnih del so učenci predstavili na skupnem srečanju, ki smo 
si ga drznili poimenovati 1. konferenca osnovnošolskih raziskovalcev z naslovom »BIOTSKA 
PESTROST V POMURJU« in se je odvijalo v ponedeljek, 16. 10. 2017, na Dvojezični osnovni 
šoli Prosenjakovci.  
 
Pestrost organizmov so učenci raziskovali v naslednjih ekosistemih: 

- GOZD  
- TRAVNIK  
- CELINSKE VODE  
- VINOGRAD  
- SADOVNJAK  
- MOČVIRJA  
- VRT  

 
Na konferenci so bili predstavljeni rezultati raziskav učencev o biotski pestrosti različnih 
izbranih habitatov. Plenarni del predstavitev je potekal v jedilnici šole, preostale 
predstavitve so potekale v dveh učilnicah.  
 
V plenarnem delu smo med drugim prisluhnili predavanju g. Kristjana Malačiča, 
naravovarstvenega nadzornika v Krajinskem parku Goričko. Nato so sledile predstavitve 
najbolj pogumnih učencev v jedilnici in ostalih učencev v učilnicah. 
 
Med predstavitvami je potekalo vodeno vrstniško vrednotenje predstavitev raziskovalnih 
nalog. Učenci so svoje dosežke in dosežke svojih vrstnikov vrednotili v spletni aplikaciji 
Nearpod, ki je prosto dostopno spletno orodje in omogoča povezovanje, vključevanje oz. 
interaktivno sodelovanje učencev ter spremljanje njihovega učnega procesa. 
 
Konferenca je bila namenjena učencem višjih razredov, pridružili so se pa tudi mlajši 
udeleženci, učitelji, kot seveda ravnatelji vseh omenjenih šol, predstojnica ZRSŠ OE Murska 
Sobota in svetovalka za biologijo. Tako so pridobili izkušnjo, premagovali strah pred 
nastopanjem, zagovarjali svoja stališča in rezultate, izmenjevali in primerjali svoje rezultate 
z rezultati učencev drugih šol. 
 
Po izvedbi naravoslovne konference smo na vseh omenjenih šolah opravili evalvacijo. 
Učenci so bili zelo zadovoljni. Po njihovih opisih so doživeli nepozabno izkušnjo, ki jim bo 
zelo koristila pri nadaljnjem izobraževanju.  
  
Zaključek 

Če se učenci pri izražanju svojih misli, čustev, želja, potreb, izkušenj, domišljije, opažanj in 
ustvarjalnosti počutijo varne ter sprejete, si upajo tvegati in delati napake, kar ustvarja 
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razmerje ne le za bolj učinkovito učenje, temveč tudi za razvoj samozavestnih 
posameznikov. (Grah idr., 2017) 
 
Naravoslovna konferenca je za učence predstavljala izziv, saj smo pripravili situacijo, ki je 
predstavljala pravo konferenco. Učenci so bili v taki situaciji veliko bolj motivirani in uspešni. 
To se je še posebej dobro pokazalo pri učencih z nižjo samopodobo, ki so se izkazali nad 
pričakovanji. V današnjem hitro razvijajočem se svetu je zelo pomembno, da pridobimo 
spretnosti, kako zagovarjati svoja stališča in promovirati lastne dosežke. S sodobnim 
načinom poučevanja se med učenci izboljšujejo medsebojni odnosi, znanje pa je veliko bolj 
kakovostno. Učitelj z omogočanjem priložnosti in ustvarjanjem opisanih učnih situacij 
prispeva h krepitvi občutka lastne vrednosti učenca. Tudi najmanj motivirani in najmanj 
sposobni ter zmožni se v odprtih učnih okoljih izkažejo kot uspešni. Učiteljevo delo je, da 
takšne učence prepozna, usmeri in jim omogoči priložnosti za sodelovanje in napredek.  
 
Opažamo, da so sodobne konstruktivistične metode poučevanja ključne pri razvijanju 
učenčeve kreativnosti in samoiniciativnosti. Z odprtostjo, strokovnostjo in pestrimi pristopi 
k poučevanju stopamo tudi čez meje, gradimo mostove s sosednjimi šolami. V našo šolo se 
vpisuje vedno več otrok iz sosednje Madžarske. Naša želja pa je, da bi v prihodnosti razvili 
celo mednarodno konferenco na podobno tematiko z namenom združevanja in 
povezovanja učencev različnih šol in predvsem zbliževanja učencev z naravo. 
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POT DO ZNANJA TUDI DRUGAČE 
 
Povzetek 
Za otroško obdobje je značilna odvisnost otrok od staršev. Določa otrokovo čustveno 
ravnotežje in socialno varnost. Z adolescenco pride čas, ko mu postane domače okolje 
pretesno. Mladi si začnejo zastavljati odrasle cilje. Njihov razvoj je lažji, če imajo podporo 
družine, okolja, zlasti šole, ki s svojimi pozitivnimi zgledi pozitivno vplivajo na samopodobo 
otroka – učenca. Zagotoviti moramo take pogoje, da bodo lahko že zgodaj razvijali 
vrednote, ki jim bodo pomagale, da se razvijejo v samozavestno osebnost, ki se bo znala 
sprostiti, se veseliti, se družiti, komunicirati brez sodobnih tehničnih pripomočkov, ki se bo 
znala pogovoriti tudi o svojih problemih in prevzemati odgovornost za svoje vedenje. 
skratka, da bo. Pri vsem tem pa moramo seveda upoštevati tudi hotenja in želje otrok, jim 
pomagati razvijati občutek lastnega zavedanja in hotenja, postavljanja realnih ciljev, ob 
čemer jim je dovoljeno tudi sanjati. 
V prispevku predstavljam dodatne dejavnosti iz področja slovenščine. 
 
Ključne besede: mladostniki, samopodoba, dodatne dejavnosti, slovenščina 
 

ROAD TO KNOWLEDGE OHERWISE 
 
Abstract 
The childhood period is characterized by the dependence of children on their parents. 
However with adolescence comes the time, when the home environment becomes too 
tight. The adolescents begin to set adult goals. Their development is easier, if they have 
the support of the family, environment, especially the schools, with their positive 
examples, have a positive impact on the self-image of a child – student. 
We must provide them such conditions, that they will be able to develop values at their 
early age. Values that will help them develop into a self-confident personality, which can 
relax, be happy, socialize, communicate without modern technology, which will also be 
able to talk about their problems and take responsibility for their behavior.  
In all this, of course, we also have to take into the consideration, what the wishes and 
desires of the children are, and help them develop a sense of their own awareness and 
desires, how to set realistic goals. 
 
Keywords: positive self-esteem, additional-activities, slovenian- language 
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Uvod 

Množično šolanje je danes postavljeno pred številne izzive. Šola je ujeta v vrsto protislovnih 
zahtev, med katerimi mora najti ravnotežje. Na eni strani se obveznost šolanja podaljšuje, 
po drugi strani pa se soočamo z vse večjim številom učencev, ki jim standardizirani postopki 
množične šole ne ustrezajo. V težnji po čim večji transparentnosti, razumevanju pravičnosti 
v smislu vsem enako smo spregledali nekatere bistvene prvine pedagoškega procesa, in 
sicer da je proces učenja lahko samo proces, ki ga učitelj in učenec oblikujeta skupaj. To je 
pomembno pri vseh učencih, tako pri učencih s posebnimi potrebami kot tudi nadarjenih, 
ki potrebujejo različne poti za usvajanje znanja. Spoprijemanje z učnimi raznolikostmi je 
svojevrstna ″šola″ za vse, ki so povezani z njo. (Povzeto po Magajna, L. et. al., 2008).  
 
Otroci so produkt različnih okoljskih dejavnikov; nanje vplivajo starši, šola, vrstniki, ulica, 
mediji. Ker se zavedamo tudi slabih plati sodobne tehnologije in nevarnosti sodobnega 
družbenega okolja, iščemo različne načine in metode za razvoj otrokovih potencialov v 
času sodobne tehnologije. Pri tem pa smo nemalokrat do mladih preveč zaščitniški, ne 
pustimo jim prevzeti odgovornosti za njihova dejanja, postajamo »njihovi natakarji«. Mi 
delamo namesto otroka, vzgajajo pa ga različna spletna omrežja, virtualni prijatelji in 
televizija. Otrok mora narediti stvari sam, ne smemo mi delati namesto njega, lahko mu le 
pomagamo poiskati poti in načine, kako priti do cilja. Delovne navade in pojem 
odgovornosti moramo začeti spodbujati že pri majhnih otrocih. Najhitreje se otrok nauči 
stvari na izkustven način: če nečesa ne naredi, naj dobi slabo oceno, naj čuti posledice 
oziroma naj prevzame odgovornost za svoja dejanja oziroma za svoje nedelo. 
 
Za otroško obdobje je značilna odvisnost otrok od staršev. Določa otrokovo čustveno 
ravnotežje in socialno varnost. Z adolescenco pa pride čas, ko se mladi začenjajo učiti 
zastavljati odrasle cilje. Njihov razvoj je lažji, če imajo podporo družine, okolja, zlasti šole, ki 
s svojimi dobrimi zgledi pozitivno vplivajo na samopodobo otroka – učenca. 
 
Ustvariti moramo pogoje, da se bodo razvijali v samozavestno osebnost, ki se bo znala 
sprostiti, se veseliti, se družiti brez kemičnih pomagal, komunicirati tudi brez sodobnih 
tehničnih pripomočkov, ki se bo znala pogovoriti tudi o svojih problemih in prevzemati 
odgovornost za svoje vedenje, skratka, da bo zanesljiva, komunikativna in optimistična 
odrasla oseba, s pozitivno predstavo o sebi. Seveda moramo upoštevati tudi hotenja in 
želje otrok, jim pomagati razvijati občutek lastnega zavedanja, postavljanja realnih ciljev, 
ob čemer jim je dovoljeno tudi sanjati. 
 
Dodatne dejavnosti 

Zelo pomembno je, da poleg osnovnega programa ponudi šola učencem tudi razširjeni 
program izobraževanja, kamor poleg različnih interesnih dejavnosti spada delo z 
nadarjenimi učenci, različni tabori, projekti, šole v naravi, strokovne ekskurzije, tematske 
razstave ter še veliko drugih dejavnosti. Tako lahko učenci glede na interes razvijajo 
spretnosti na področjih, ki jih zanimajo, ob čemer se tudi sprostijo in zabavajo.  
 
Razmislimo! Čemu služi služba oziroma delo? Ustvarjanju eksistence, včasih tudi statusa. 
Čemu služi šola? Pridobivanju znanja, s katerim si bomo ustvarjali eksistenco. In čemu služi 
prosti čas? Služil naj bi razbremenitvi, zabavi, počitku. Toda čemu služi v resnici? Kaj 
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počnemo odrasli v prostem času? Kaj počnejo otroci v prostem času? Koliko sploh je tega 
prostega časa? 
 
Velikokrat radi povemo, "ko smo bili mi mladi, je bilo tako". Kakšna je torej razlika med 
otroštvom prej in zdaj? Tako prej kot zdaj starši hodijo v službo, tako prej kot zdaj imajo tudi 
domače delo, torej imajo približno enako časa za otroke. Razlika je drugje: v odnosu do 
prostega časa in druženja z vrstniki. Nekoč so starejši otroci (doma, v bloku, v ulici) pazili 
na mlajše, torej so se že predšolski otroci vključevali v vrstniške skupine. Kadar je vreme 
dopuščalo, so bili zunaj, sicer pa so bili doma pri enem ali drugem. Plavanja pri petih letih 
so mlajše naučili starejši vrstniki, ki so jih (z dovoljenjem staršev) vzeli s sabo na bazen. 
Najbrž so šli staršem enako na živce, če so v svoji sobi divjali in kričali, vendar so nas nekako 
prenašali. Spomnim se pogostih besed: "Če ste se znali skregati, se pa še pomirite! " ali v 
primeru, če smo tožarili en drugega: "Otroci imajo sodnika za plotom!" Da bi pa kakšno rekli 
čez učitelje, pa sploh nismo pomislili, saj smo se bali, da bi priletela še kakšna klofuta. Kadar 
je bilo otrok več na kupu, niso gledali televizije ali igrali računalniških igric, ampak so se 
zabavali brez tega. Morda so otrokom starši bolj zaupali − ali pa so bolj zaupali sebi in svetu, 
zato jih niso vsak trenutek nadzirali in usmerjali. 
 
Druga razlika je v tem, da je nekoč očitno veljalo, da sta igra in druženje za otroke koristna. 
Zdaj velja prepričanje, da je prosti čas koristno porabljen samo, če je nadzorovan, 
organiziran in namenjen pridobivanju veščin ali znanj. Seveda odrasli bolje od otrok vemo, 
"kaj je dobro in koristno zanje". Starši radi "določajo" otroku, kaj želi, kaj ga zanima, zato 
veliko otrok izgubi stik s svojimi željami, saj so očitno od malega vajeni, da starši bolje vedo 
od njih, kako naj preživljajo svoj prosti čas. S preobiljem pa je tako − če nas nenehno zasipajo 
s čokolado, si jo bomo na koncu nehali želeti. Če nam je na izbiro preveč dejavnosti, nas to 
spravi v stisko. Pomislimo, kako se počutimo, če nas isti večer dobri prijatelji povabijo na 
rojstni dan, sočasno je v gledališču odlična predstava, ki jo že dolgo čakamo, na drugem 
koncu mesta koncert naše priljubljene glasbene skupine, pa še sorodnik je rezerviral mizo 
v naši najljubši restavraciji. Težko, kajne? Na koncu bomo izbrali nekaj od tega in se dogo 
spraševali, ali ne bi bilo morda drugje še bolje. 
 
Da bo otrok razvil želje (interese), mu moramo pustiti čas, da začuti potrebo po njih, da se 
torej tudi kdaj pa kdaj – dolgočasi. Tudi preizkušati jih mora, zato ni nič narobe, če bo nekaj 
časa vsak mesec hotel obiskovati drugačno dejavnost. Narobe pa je, če otroku nenehno 
ponujamo dejavnosti in potem vztrajamo, da tistih, ki jih izbere pod našim pritiskom (ker 
so po našem mnenju zanj koristne), ali tistih, ki jih izbere sam, ne sme zamenjati, saj se mora 
vendar naučiti "vztrajnosti". Vedeti mora, kaj hoče! Vendar ne ve vedno in prav je, da 
preizkuša, saj bo le tako ugotovil, kaj ga v resnici zanima, torej bo razvil trajnejše interese. 
 
To seveda ne pomeni, da moramo odrasli skočiti na vsako otrokovo muho, ampak usmerjati 
otroka v to, da se za svoje interese potrudi sam. Če ga namesto plavanja začne zanimati 
risanje, naj se na šoli pozanima, kako je s spremembo interesne dejavnosti in se za to 
dogovori. Nikakor pa mu ni treba takoj kupovati slikarskega stojala (kvečjemu nekaj risalnih 
listov in kakšne vodene barvice) in iskati najboljšega učitelja slikanja. 
 
Še nečemu služi preveč organiziranih dejavnosti: zaviranju konstruktivne agresivnosti – 
radovednosti, raziskovanja, preizkušanja in uveljavljanja samega sebe. Zaviranje 
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konstruktivne agresivnosti pa lahko vodi v dve smeri: bodisi v pasivnost, togost in 
poslušnost bodisi v destruktivno, razdiralno agresivnost ali upor. Pretirano odpovedovanje 
željam v imenu "koristnega" pa lahko pripelje do tega, da jih na koncu sploh ne čutimo več. 
 
Pomen motivacije 

Ker se učenci v dodatne dejavnosti vključujejo prostovoljno, učitelji in profesorji skušajo 
pritegniti učence k sodelovanju na različne načine, ponujajo tudi raznolike aktivnosti, ki 
gredo v korak s časom in so tako zanimive za učence. Pri tem je ključnega pomena 
motivacija. 
 
Dandanes namenjamo motivaciji izredno veliko pozornost na vseh področjih: v šoli, v 
podjetjih, športu ... Naša najmočnejša motivacija je povezana z našim hrepenenjem po 
osebni sreči in uspehu. Samoumevno se nam sicer zdi, da si želimo biti srečni, nič pa ne 
razmišljamo o dejstvu, da ta želja vznika iz podob sveta kvalitet. Najbolj močna motivacija 
izvira iz tistega, kar cenimo. Povezana je z našimi temeljnimi duševnimi potrebami po 
pripadanju, moči, zabavi in svobodi. Te temeljne duševne potrebe ženejo naš notranji 
motor. Mi vsi smo motivirani notranje. Če mislimo, da je mladostnika mogoče motivirati od 
zunaj, se slepimo. Pa vendar ga včasih skušamo motivirati z vsem mogočim, od bonbonov 
do mobilnikov pa vse do avtomobilov. Kadar odrasli razpravljamo z otroki o kvalitetah, 
vrednotah in načelih, se pogovor opira na podobe, ki jih imajo o tem odrasli, ne pa na 
podobe otrok. Zato se pogovor, ki naj bi bil vzajemna izmenjava mnenj, zlahka sprevrže v 
branje kozjih molitvic ali soljenje pameti.  
 
Kot učitelji imamo nalogo, da otroku prikličemo v zavest svet kvalitet in jim omogočimo 
vpogled v glavno smer njihovega življenja. Predvsem pa bodimo v odnosu z mladostnikom 
iskreni, bodimo človek, ki je na podlagi lastnih izkušenj našel svoj svet kvalitet. 
 
Mislim, da je učitelj učinkovit takrat, ko uspe prepričati učence, da kakovostno delajo, da v 
šoli izkoristijo svoje sposobnosti do maksimuma. Sodelovanje na relaciji učitelj-učenec pa je 
učinkovito takrat, ko učenec doživlja učitelja kot nekoga, ki: 

- zadovoljuje njihove potrebe, 
- se pred učenci ne skriva, temveč po potrebi razkriva, 
- dejanskega dogajanja v razredu ne potiska v podzavest, temveč ga sprejema in se 

zavestno temu ustrezno obnaša, 
- v razredu uporablja iskrene JAZ – stavke, 
- spoštuje potrebe in želje učencev, 
- v obnašanju in izjavah učencev vedno poišče kaj pozitivnega, 
- ne dopušča le pravilnih, temveč sprejema tudi napačne korake, 
- sprejema tudi neverjetno in ne le zmeraj najbolj verjetno, 
- se z učenci pogovarja tudi o načinu njihovega medsebojnega razgovora, 
- z učenci vodi enakopraven in heterarhičen ne pa neenakopraven in hierarhičen 

dialog. 
 
Učiteljeva priprava je za tako delo zelo pomembna, saj mora učencem ne le predati bogato 
znanje in jih uriti v različnih spretnostih, temveč jih je treba usposobiti tudi ali pa predvsem 
za to, da se bodo v različnih učnih okoljih znali učiti. Da je učenje učenja postalo ena od 
ključnih kompetenc, namreč ni naključje ali nemara modna muha. Sestavljajo jo odnos do 
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učenja, veščine učenja in znanje. Znanje zajema širno področje védenja o svetu okoli nas, 
učenje učenja pa poudarja tudi znanje o samem sebi kot učencu. Metod učenja se učenci 
učijo predvsem izkustveno. Učiti se se učijo predvsem od učiteljev. Postopek, ki ga prikaže 
učitelj za reševanje nekega problema, uporabijo učenci npr. doma pri samostojnem učenju, 
raziskovalnih nalogah. Učitelj prevzame vlogo moderatorja, učencem da navodila, jih pri 
učenju opazuje, po potrebi usmerja in jim sproti podaja povratno informacijo.  
 
Moje izkušnje 

Pri izboru dodatnih dejavnosti, ki sem jih v preteklosti sama ponudila učencem, sem 
zasledovala naslednje cilje: 

- razvijati kreativne in ustvarjalne sposobnosti,  
- razvijati sposobnost samostojnega prepoznavanja kulturno-umetniških segmentov 

in individuumov v svojem okolju,  
- razvijati sposobnost razumevanja in vrednotenja le-tega, 
- razlikovati in vrednotiti dve vrsti literarnoestetskih potreb: potrebo po umetniški 

klasiki (leposlovju) in potrebo po trivialnosti in »naivnem izražanju umetnosti« (tudi 
književnosti) ter zavedanje, da sta obe vrsti literarnoestetskih umetniških interesov 
legitimni, 

- med učenci širiti kulturno zavest in ozaveščenost, 
- na nevsiljiv način motivirati učence za učenje slovenščine in poglabljanje znanja, 
- izboljšati jezikovno sposobnost učencev ter razviti in utrditi bralne in pisne 

spretnosti v slovenskem knjižnem jeziku, 
- učence spodbujati k javnemu nastopanju, 
- uvajati učence v samostojno raziskovalno delo in na uporabo literature s področja 

slovenščine. 
 
1. dejavnost: raziskovalna naloga KDO SE SKRIVA V ŽITNEM KLASU? 
Pri delu so se učenci z različnimi aktivnostmi (razgovori z zunanjimi sodelavci, delo z 
različnimi pisnimi viri, raziskovanje, intervjuji) posvetili naslednjim temam: 

- Moj kraj (nastanek kraj in izvor imena, opis kraja danes); 
- Kako živimo (način življenja, gospodarstvo, kultura, javno življenje, prireditve, 

zanimivosti); 
- Pustili so sledi (popis oseb, ki so ponesle ime kraja naokoli, in njihovega dela); 
- Kak je inda fajn bilou (zapis starih legend, vraž, pesmi, bajk v narečju). 

 
2. dejavnost: TABUJI 
S to temo smo se podrobneje ukvarjali na pobudo učencev. Pri tej dejavnosti učenci: 

- razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnosti, 
- leposlovje berejo samostojno, 
- oblikujejo in razvijajo tudi posebne/ individualne književne, tematske, 

literarnovrstne in žanrske interese, ki jih zadovoljujejo tako, da hodijo v knjižnico, 
poiščejo literaturo, ki jih zanima, 

- pišejo neliterarna, polliterarna in literarna besedila, poustvarjajo, 
- govorno upovedujejo svoje domišljijske svetove in pripovedujejo o svojih 

literarnoestetkih izkušnjah, 
- ob ustvarjalnosti tudi osebnostno rastejo, 
- pridobivajo veselje do branja literature. 
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3. dejavnost: delo v delavnicah na temo KULTURA, KAKRŠNAKOLI ŽE  
V delavnicah smo se osredotočili predvsem na ljudi iz vasi našega šolskega okoliša, ki so 
pustili pomembne sledove na glasbenem, likovnem, etnološkem, jezikovnem, literarnem in 
še kakšnem področju. Pod mojim mentorstvom je vsebinsko zasnovo izdelala skupina 
učencev, ki je aktivno sodelovala tudi pri organizacijskem delu in tehnični izvedbi.  
 
Učenci so se poglobili v pravljični svet zapisovalcev prekmurskega slovstva in pripravili 
dramatizacijo. 
 
V literarni delavnici so evidentirali in prebirali poezijo ter prozo literarnih mojstrov, ki so 
znali prekmursko besedo vpeti v slovenski literarni prostor.  
 
V zgodovinsko-geografski delavnici so učenci opredelili ozemlje beltinske grofije in spoznali 
takratno življenje ljudi. 
 
V etnološko-folklorni delavnici so popisali ljudi, ki so s svojimi zapisi ohranili marsikatero 
zbadljivko, izštevanko, legendo, šego, navado v narečju in pripravili folklorni nastop. 
 
V kulinarični delavnici so spregovorili o kulturi prehranjevanja, zapisali nekaj receptov in 
pripravili tudi jedi. 
 
V delavnici ročnih spretnosti so izdelovali rože iz krep papirja, jih povoskali in pripravili za 
razstavo. 
 
V športni delavnici so prikazali, kakšne so bile športne igre nekoč.  
 
Sledila je predstavitev delavnic na skupnem delu, kjer so bili prisotni vsi učenci.  
 
4. dejavnost: TO SEM JAZ (tekmovanje iz deklamiranja) 
Deklamirati pomeni umetniško podajati (največkrat pesniši) tekst na pamet. Ker učenci 
vedno manj berejo poezijo in manj nastopajo, sem se odločila, da to dejavnost ponudim 
tudi na naši šoli. Učenci si: 

- sami izberejo pesem iz nabora pesmi, ki jih pripravi šola, ki razpisuje tekmovanje, 
- učijo se javno nastopati,  
- samostojno in doživeto interpretirajo pesemsko besedilo/deklamirajo. 
- vadijo:  

o pravilno držo telesa pri samostojni deklamaciji,  
o pravilno in izrazno deklamirajo,  
o spoznavajo tehnike govornega nastopanja: sproščenost, hitrost, ritem, 

dihanje. 
 
Pri deklamaciji se izogibajo šablonam in posnemanju interpretacij sošolcev.  
Vsako leto se udeležimo tekmovanja, pogosto pa dobijo učenci priznanja, kar jih najbrž 
motivira, saj se jih iz leta v leto vključi več. Lani smo dobili kar dve nagradi, 1. nagrado učenka 
v 6. razredu in 3. nagrado učenec v 7. razredu.. 
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Zaključek 

Bivanje in življenje v šoli je del sekundarne socializacije, ki ima nenadomestljive vzgojne 
razsežnosti (prve, primarne socialne izkušnje življenja v skupini otrok seveda pridobiva 
doma). Z vnašanjem splošnih etičnih norm in vrednot, z vzgojo za strpnost in spoštovanje 
drugačnosti, z demokratičnostjo pogledov in ravnanja so tudi učitelji tisti, ki s svojim 
zgledom vzgajajo. 
 
Vsakdo rabi za svoje delo vzpodbudo in potrditev, da dela dobro. Otrok želi pozornost pri 
svojem delu, da nekdo opazi njegov trud, želi si pohvalo. Vzpodbuda, iskrena skrb, pohvala 
prebudi učenca, da dela z elanom, voljo in uspeh ne izostane.  
 
Vzgajati ne pomeni zgolj razvijati razuma, marveč oblikovati celotnega človeka, tudi 
njegovo srce in njegov značaj. Vzgajati pomeni iz roda v rod prenašati duhovne vrednote, 
ki dajejo življenju vsebino in smisel. Tega pa ne moremo doseči le z besedami, marveč 
predvsem tako, da te besede udejanjimo v lastnem življenju, v svoji človeški drži. Vzgoja je 
skupna naloga staršev, šol, lokalnih skupnosti, tiska, radia, televizije in javnega mnenja. To 
je velika odgovornost. Mislim, da se tega mi učitelji prav dobro zavedamo.  
 
Zunajšolske in obšolske dejavnosti naj bodo namenjene iskanju in razvijanju otrokovih 
interesov ter razbremenitvi in ne dodatni obremenitvi. Ko se bo torej otrok v novem 
šolskem letu odločal, v katere dejavnosti naj se vključi, ga je treba usmeriti k razmisleku, kaj 
si želi, kaj ga resnično zanima. Nič ni narobe, če si čez čas premisli.  
 
Interesne dejavnosti naj bi bile most med igro in delom. Naj ne postanejo takoj delo. Tudi s 
tem bomo omogočili, da se bo radost z igre prenesla na delo. Da bo otrokom delo, ki si ga 
sami izberejo, v užitek in ne le nuja.  
 
Poglavitno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kakšne otroke bi radi vzgajali, učili in 
vodili: takšne, ki ocenjujejo druge, ali takšne, ki znajo vrednotiti sebe in svoje delo. Si želimo 
otroke, ki za vsak svoj neuspeh, za vse svoje probleme obtožujejo druge, ali takšne, ki bi 
znali analizirati problemsko situacijo in bi zastavili delo tako, da bo rešitev peljala k uspehu. 
 
Kako uspešno se bo neka družba razvijala, je odvisno od mnogih dejavnikov, tudi od tega, 
kakšna je njena trenutna stopnja razvoja in kakšne so npr. njene naravne danosti. Ali se bo 
razvijala naprej hitro in v pravi smeri ali pa bo capljala le na mestu, je odvisno predvsem od 
znanja, s katerim razpolaga in kako ga zna izkoristiti. Pri tem ni pomembno le, koliko znanja 
kdo ima, ampak še bolj, kakšno to znanje je in kako ga izkoristiti. Izkoristiti ne le zato, da bo 
človek uspešen kot posameznik, temveč da bo na poti do zastavljenega cilja s svojim 
prispevkom in delom odmevno prispeval k napredku okolja in sveta, v katerem živi. Znanje 
naj ne bo samo sebi namen, temveč naj bo tista spodbuda in gonilo, ki nas sili k razmišljanju, 
pogovoru z drugimi, iskanju novega in premikanju mej neznanega.  
 
Ameriški psiholog Paul F. Brandwein pravi: ″Nič ni bolj neenakega, kot je enaka obravnava 
neenakih.″ Njegovo misel moramo udejanjati in pri svojem načrtovanju vključevati več 
projektnega učnega dela, samostojnega učenja pri rednem pouku in zunaj njega, v 
knjižnicah, raznih kulturnih ustanovah (npr. muzeji, gledališča) ter eksperimentalnega in 
raziskovalnega dela na terenu. To seveda pomeni veliko dodatnega dela za učitelje, vendar 
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se pri tem krepijo tudi medpredmetne povezave ter timsko delo učiteljev in učencev, kar je 
za sodobno šolo zelo pomembno. 
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Srednja šola za oblikovanje Maribor 

3D-TISK PRI POUKU 
 
Povzetek 
Čeprav se svet spreminja izredno hitro, se izobraževanje temu prilagaja počasi. Otroci imajo 
mobilne telefone, tablice, računalnike. Današnje generacije so navajene, da prejmejo 
informacije hitro, zato lahko izobraževalni proces postane dolgočasen in nazadnjaški. 
Najbolj produktivna področja učenja so tista, kjer otroci delajo na projektih, ki jih zanimajo, 
odgovarjajo na vprašanja, delajo v skupinah. To so področja, ki dajejo izvrstne rezultate. Če 
temu dodamo še tehnologijo, potem postane stvar izredno zanimiva – tehnologija namreč 
pospeši sposobnost učenja, povezuje, ustvarja in komunicira. Vloga tehnologije je 
sekundarna in ravno zato je pedagoški proces zelo pomemben, kajti brez njega bi bila 
tehnologija samo nekaj abstraktnega, nekaj, s čimer si ne moremo pomagati, zato jo 
moramo oživiti, in to je tisto, kar naredi učni proces očarljiv. V svojem prispevku se bom 
osredotočil na tehnologijo 3D-tiska ter kako le-ta naredi pouk in obšolski učni proces 
zanimiv in privlačen. 
 
Ključne besede: 3D-tisk, tehnologija, 3D-tiskalnik, 3D-modeliranje 
 
 

3-D PRINTING FOR EDUCATION PURPOSES 
 
Abstract 
Despite the world is changing very fast, education is adapting to it very slowly. Children 
have their mobile phones, tablets, computer. Today´s generations are used to receiving 
information quickly, that is why the education process becomes boring.  
The most productive fields of learning are those where kids work on projects which attract 
their attention, their responding to questions, working in groups. The most important 
aspect of the quality of learning is not subject to technology, it is still the matter of 
cooperation among a teacher and student and looking for the student’s interests. The role 
of technology is secondary, that is why the pedagogical process is very important because 
without it technology is just something abstract, something we cannot help ourselves with, 
and that is why we have to revive it. That is what makes the learning process attractive. In 
my article, I will focus on 3-D printing and how to make the learning process interesting and 
attractive by using it. 
 
Keywords: 3-D print, Technology, 3-D printer, 3-D modeling 
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Uvod 

Klasičen način podajanja snovi je podajanje informacij, ki jih dijak usvoji, kar preverim s 
kontrolno nalogo, posledica le-te pa je ocena. Po navadi ni pravega odziva, na katerih 
področjih moramo delati, da se izboljšamo. Uporabimo besedne zveze »bolj se potrudi« ali 
»bo drugič bolje«. Zato je zelo pomembno, da uporabimo znanstven pristop pri pouku. 
Veliko dijakov razvije strah pred predmetom oz. pisanjem kontrolne naloge. Dijaki iščejo 
potrditev v obliki ocene in pogosto veliko naredijo, da zadovoljijo druge, ne sebe. Ko 
odrastejo, se plošča zamenja in je potrebno delati za sebe. Na delovnem mestu je za 
evalvacijo posameznikovega dela potrebno čakati eno leto, ampak če čakamo na to 
čustveno zadovoljitev, ki nas bo vodila dalje, se bomo počutili slabo. Od odraslih se 
pričakuje, da bodo zanesljivi, motivirani, odporni in sposobni reševati probleme. V 
obstoječem izobraževalnem sistemu bi naj večino tega znanja usvojili na fakulteti, ampak 
zakaj ne bi začeli že v osnovnih in srednjih šolah.? Včasih je neuspeh pomembnejši od 
uspeha. Če se dijaki nekaj naučijo iz spodletelih poskusov, bi oblikovali stvari bolje in bolje 
tudi živeli. Naučimo se samomotivacije in reševanja kompleksnih nalog. 
 
3D-tisk 

Z uporabo novih tehnologij vnašamo v učni proces novo dimenzijo. Bolj kot dijaki 
sodelujejo, bolj sprejmejo in vsrkajo informacije. Z uvajanjem 3D-tiskanja v razred imajo 
dijaki možnost neposredne interakcije s snovjo, ki so se jo učili. Učimo se skozi vse čute in s 
pomočjo 3D-tiskanja modelov lahko dijak prime v roko molekulo, dele telesa, predmete … 
3D-skeniranje omogoča, da zahtevna področja, kot sta anatomija in fizika, oživijo. Tako 
lahko dijak npr. pri geometriji vizualizira prostornino teles. Vpeljevanje novih tehnologij 
spremeni delovno rutino dijaka in povečuje zaupanje. Na področju umetnosti lahko 
ustvarjamo replike umetnin, kolaže …, pri pouku zgodovine lahko repliciramo najdbe, ne 
da bi obiskali muzej, lahko tudi modeliramo in dopolnimo določene dele, ki so bili bodisi 
izgubljeni ali davno odlomljeni. Po najnovejših raziskavah se koncentracija dijakov ob 
uporabi 3D-modelov poveča s 50 % na 94 % (Tromp, 2015) 
 
3D-tisk omogoča: 

- realistični prikaz izdelka, preden bo le-ta nastal v fizični obliki 
- realistični prikaz materialov 
- realistični prikaz gibanja objektov 
- realistično senčenje in osvetlitev 
- učinkovito medpredmetno povezovanje (umetnost – oblikovanje in tiskanje 

skulptur; kemija – oblikovanje in tiskanje molekul; biologija – oblikovanje in tiskanje 
organov; geografija – oblikovanje in tiskanje kart; slovenščina – oblikovanje in 
tiskanje portretov literarnih ustvarjalcev; matematika – oblikovanje in tiskanje 
simbolov; zgodovina - oblikovanje in tiskanje dioram, replik najdb …; angleščina – 
tiskanje motivov z angleško govorečega področja (naravne in kulturne 
znamenitosti), fizika – oblikovanje in tiskanje nebesnih teles … 

 
Priprava dijakov na kariero in učenje dragocenih spretnosti sta le dve pomembni področji 
implementacije tehnologije 3D-tiskanja v izobraževanju. 3D-tisk je revolucionarno orodje na 
veliko področjih izobraževanja in omogoča učitelju nov način podajanja in razumevanja 
snovi. 
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Tehnologije 3D-tiska 

1. skupina 
tehnologije, ki gradijo predmete na osnovi ekstrudiranja najrazličnejših materialov (ASTM 
– material extrusion); 
 
2. skupina 
tehnologije, ki so zasnovane na procesu fotopolimerizacije in omogočajo tisk predmetov s 
selektivnim utrjevanjem tekočih fotopolimerov s svetlobnim virom (ASTM – vat 
photopolymerization, material jetting); 
 
3. skupina 
tehnologije, pri katerih se za tisk predmeta uporabljajo praškasti materiali in različni načini 
povezovanja praškastih delcev. Ti se lahko povezujejo ali z nanašanjem veziva ali pa z 
uporabo različnih termičnih virov z različnimi močmi (ASTM – binder jetting, powder bed 
fusion, direct energy deposition); 
 
4. skupina 
tehnologije, ki gradijo predmete z nalaganjem in lepljenjem ali laminiranjem osnovnega 
materiala (navadno papirja ali različnih folij) v obliki pol ali zvitka. So izrazito hibridne, 
dodajalne in odvzemalne hkrati (ASTM – sheet lamination). 
Opozoriti pa je treba na izjemo. Tehnologija (WDM ali DOD) deluje na osnovi kapljičnega 
nanašanja ali brizganja materiala (material jetting) in ne spada v skupino tehnologij, 
zasnovanih na fotopolimerizaciji v kadi (vat photopolymerization). Kot osnovni material za 
tisk predmeta se uporablja utekočinjeni vosek in ne fotopolimer.« (Muck in Križanovskij, 
2015, str. 37) 
 
Značilni pojavi pri tehnologijah 3D-tiska 

»Pri dodajalnih tehnologijah oziroma tehnologijah 3D-tiska na splošno se srečujemo z vrsto 
značilnih pojavov. Nekateri so tudi zelo moteči, saj poslabšajo kakovost končnega izdelka. 
Če želimo takšne težave odpraviti, jih moramo dobro poznati. 
 
Površino predmetov lahko prizadene pojav stopničaste strukture. Poleg motečih 
stopničastih prehodov med sloji pa lahko nastane še veliko drugih problemov, med 
katerimi velja opozoriti predvsem na prebijanje in notranje napetosti. 
 
Pojav stopničaste strukture površine 3D-predmeta je posledica tiska in utrjevanja materiala 
v slojih. Stopničasta struktura se na splošno pri 3D-tehnologijah izraziteje pojavlja na 
zakrivljenih površinah ali tudi na ravnih površinah, ki ležijo pod kotom glede na osnovno 
ravnino, pri tehnologijah ekstrudiranja termoplastov pa navadno kar po celotni površini. 
Tako so potrebni različni načini naknadne obdelave, na primer brušenje, obdelava z 
različnimi topili itd. Boljši komercialni tiskalniki imajo v svoji programski opremi večinoma 
že algoritme, ki puščajo dodatek za naknadno obdelavo. Tak dodatek omogoči ohranjanje 
želenih dimenzij (debeline sten) po odstranitvi stopničaste strukture s površine končnega 
predmeta. Pojavlja se tudi vse več različnih adaptivnih algoritmov, ki jih vključuje 
programska oprema tiskalnikov. Ti omogočajo izračunavanje različne debeline slojev v 
odvisnosti od lokalne spremembe geometrije 3D-predmeta in s tem boljšo kakovost 
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površine. Seveda pa ta pojav lahko zelo ublažimo tudi s pravilno orientacijo predmeta.« 
(Muck in Križanovskij, 2015, str. 138) 
 
Prednosti, ki jih prinaša 3D-tisk 

»Ena bistvenih prednosti, ki jih prinašajo tehnologije 3D-tiska, je uporaba računalnika v 
celotnem delokrogu procesa izdelave predmeta. Osnova je, kot smo že spoznali, virtualni 
3D-model, ki se izvozi v format datoteke, kompatibilne s tiskalnikom, nato pa natisne. 
Zaradi računalniško podprtega delokroga je celotno število korakov v procesu proizvodnje 
občutno manjše, sam proces pa je poenostavljen. Tako se ne glede na kompleksnost oblike 
3D-predmeta izdelava izvede v enem koraku), medtem ko pri drugih odvzemalnih 
proizvodnih tehnologijah proizvodni proces pogosto zahteva hkratno ali zaporedno 
uporabo dveh ali več računalniško krmiljenih obdelovalnih strojev in ustreznih orodij. S 
povečevanjem števila tehnoloških operacij (npr. vrtanje, brušenje) v primeru izdelave 
kompleksnejših predmetov pa se število potrebnih korakov in orodij lahko zelo poveča. 
Zato je daljši tudi čas izdelave. To za tehnologije 3D-tiska ne velja, poleg tega pa je njihova 
velika prednost, da se čas izdelave predmeta lahko natančno predvidi.« (Muck in 
Križanovskij, 2015, str. 21–22) 
 
Vpliv 3D-tiska na dijake: 

- Interes dijakov – dijaki se dolgočasijo, kadar imajo opravka z veliko teksta, 
vizualizacija informacij lahko pomaga, ampak za večji interes dijaka lahko izdelek 
natisnemo v treh dimenzijah. 

- Stimulacija interakcije v razredu – z uporabo 3D-tiskalnika se bo vsak razred 
spremenil v interaktivno izkušnjo učenja. 

- Lažja interpretacija snovi – zapleteni koncepti ne bodo samo vidni, ampak 
oprijemljivi. Namesto da učitelj zadevo upodobi na tabli, lahko izdela model, ki se ga 
lahko dijaki dotaknejo in opazujejo iz vseh kotov. 

- 3D-modeli – posebej aktualno za predmete, ki so povezani s tehniko ali umetnostjo. 
Nastale prototipe uporabimo za oživljanje dijakovih kreativnih idej. 

 
Ustvarjanje 3D-modelov s 3D-tiskalnikom zahteva kreativnost in raziskovanje. To sta ključni 
spretnosti, ki bi jih naj otroci razvili in sta zelo pomembni, ko se redno zaposlijo. 
 
Praktičen primer 3D-tiska pri pouku 

Dijaki so morali za nalogo izdelati lasten logotip v programu Adobe Illustrator. Z orodjem 
»Pen Tool« so naredili izdelek. Večinoma so izdelovali logotip iz lastnih inicialk. Ta logotip 
so nato shranili v formatu Illustrator 3.0, kajti le starejša različica omogoča uvoz v program 
za 3D-modeliranje Maya. V 3D-okolju je bilo potrebno dvodimenzionalnemu logotipu dodati 
še tretjo dimenzijo in odstraniti nepravilnosti. To smo naredili z ukazom »bevel«, ki raztegne 
logotip še po tretji osi in zapolni vse ploskve. Nepravilnosti odstranimo tako, da določene 
poligone enostavno izbrišemo; enako lahko naredimo tudi z oglišči. Ko je bil 3D-logotip 
pripravljen, je sledil izvoz v datoteko STL, ki jo lahko natisnemo z našim 3D-tiskalnikom 
Zortrax M200. Ker Maya te možnosti nima, smo model najprej izvozili v datoteko OBJ, 
čemur je sledil uvoz v Zortraxovo aplikacijo, ki pripravi vodotesen model in opornike ter 
pripravi model za tiskanje. Potrebno je izvesti še nekaj nastavitev, od katerih je 
najpomembnejša, ali bo model votel ali zapolnjen s filamentom. Sledi proces tiskanja. 
Tiskalnik mora segreti filament in posteljico, na kateri bo model nastajal. Ko doseže 
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temperaturo približno 80 stopinj Celzija, lahko prične s tiskanjem. Tiskalnik deluje tako, da 
nanaša plast za plastjo, vse dokler ne konča s tiskanjem modela. Po nekajurnem tisku je 
rezultat realističen predmet. Dijak lahko tako z lastnimi rokami občuti nekaj, kar je izdelal v 
digitalnem svetu, in to je tisto, kar daje takšnemu načinu dela poseben čar in poveča dijakov 
interes za izobraževalni proces. 
 
Praktičen primer na področju umetnosti 

V okviru festivala KIBLIX, ki je odprtokodni festival, ki povezuje umetnost, tehnologijo in 
znanost, smo z dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor pripravili delavnico na temo 
migracije ljudstev. Na delavnici smo uporabili 3D-skener in 3D-tiskalnik. Uporabili smo 
skener DAVID SLS3, ki ga je bilo najprej potrebno kalibrirati; to pomeni, da smo ga prilagodili 
glede na okolje, kjer smo objekte skenirali. Skener deluje na principu odboja svetlobe in 
zaznavanja objektov s pomočjo kamere. Pred skener smo posedli obiskovalce in skenirali 
njihove obraze. Ker skener ne zazna celotne površine obraza naenkrat, smo obraze zajeli iz 
različnih kotov in jih med seboj zlepili. Sledila je konverzija v 3D-model, izvoz in vnos v 
program za 3D-oblikovanje Maya. V mayi smo obraz aplicirali na figurico, ki ima lastnost 
migranta. Figurica tako dobi obraz sodelujočega in s tem simbolično noto v smislu, da smo 
na neki način vsi migranti, saj so naši predniki v te kraje prišli pred mnogimi stoletji v času 
velikih migracij ljudstev. Modelirano figurico smo natisnili s 3D-tiskalnikom. Uporabili smo 
nastavitve, ki figurico ponazorijo z načinom nalaganja filamenta »Mesh«, kar pomeni, da s 
tem ekonomičnim načinom tiskanja porabimo manj filamenta, višino nastavimo na 2 cm in 
po približno eni uri je bila stvar natisnjena. Največja pomanjkljivost 3D-tiska v tem trenutku 
je čas tiskanja, saj lahko nekatere objekte tiskamo tudi dan ali dva. Sledila je postavitev 
zemljevida sveta, na katerem smo z barvo označili krizna območja (vojne, socialne razlike, 
ekonomske razlike …), ki so aktualna zadnjih nekaj stoletij. Podatke smo poiskali pri 
različnih virih. Vsako posamezno krizno območje je označeno z drugo barvo. Delavnice so 
se udeležili obiskovalci, ki so sodelovali pri označevanju migracijskih tokov, ponazorjenih s 
figuricami, postavljenimi na zemljevid.  
 
Zaključek 

V zadnjih letih smo priča razvoju 3D-tiska. 3D-tiskalniki so prisotni že vsaj 30 let, a v preteklih 
letih je bila težava, da so bili enostavno predragi, zato so bili na voljo le podjetjem. Cene 3D-
tiskalnikov so padle na takšno raven, da si ga lahko privošči vsakdo. Tako kot si danes ne 
moremo predstavljati doma brez računalnika, si ga kmalu ne bomo predstavljali brez 3D-
tiskalnika. 3D-tiskalniki bodo kmalu igrali pomembno vlogo v učilnici, ker imajo močno 
kurikularno povezavo z modernimi standardi in podpirajo pedagoški proces 21. stoletja. Ne 
samo da so bolj vpleteni v sam učni proces, ampak ta tehnologija spodbuja tudi kreativnost 
in željo po učenju in kreiranju novih stvaritev. Sama učinkovitost in ekonomska 
upravičenost 3D-tiskalnikov in materialov, natančna izdelava tudi bolj kompleksnih oblik 
postavljata 3D-tisk za stalnico v različnih panogah, od medicine, arhitekture, pa vse do 
prehrambene in avtomobilske industrije. Na Srednji šoli za oblikovanje radi sodelujemo z 
drugimi podjetji in institucijami. Ravno zato smo z veseljem sprejeli ponudbo organizatorja 
festivala Kiblix in izvedli kvalitetno delavnico. Dijaki so rokovali s tehnologijami prihodnosti, 
ki jih v šoli nimajo možnosti uporabljati, in poskušali izkoristiti ves potencial, ki ga nudijo 3D-
tehnologije. 
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UČENCI SE UČIJO DRUGAČE 
 
Povzetek 
Na OŠ Beltinci smo planirali tehniški dan z naslovom Dan brez avtomobila v sodelovanju z 
Občino Beltinci. Pobuda o sodelovanju je prišla iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Beltinci. Ideje smo iskali vsi delavci šole in učenci. Ta dan dejavnosti smo si 
zastavili projektno. 
Projektno delo omogoča razvoj različnih otrokovih sposobnosti. Pridobljeno znanje je 
kvalitetnejše, bolj kompleksno in trajnejše. 
Pri dnevu dejavnosti je sodelovalo več skupin učencev, ker smo želeli, da se v aktivnosti 
vključi čim več učencev in učenk.  
Predstavljene so posamezne delavnice in aktivnosti na tehniškem dnevu. 
Analiza je pokazala, da so zadovoljni učenci in učitelji, tudi zunanji sodelavci in lokalna 
skupnost so bili navdušeni in si želijo še več sodelovanja tudi na drugih področjih.  
 
Ključne besede: tehniški dan, dan brez avtomobila 
 
 

PUPILS LEARN DIFFERENTLY 
 
Abstract 
At the Primary School Beltinci, we planned a technical day with the title Car Free Day in 
cooperation with the Municipality of Beltinci. The cooperation initiative came from the 
Council for the prevention of road traffic of the Municipality of Beltinci. The ideas for the 
technical day came from the teachers and the students of the school. This day of activity 
was set as a project work. 
The project work enables the development of different child's abilities. The acquired 
knowledge is higher quality, more complex and durable. 
At that day several groups of pupils participated, because we wanted to include as many 
pupils as possible in the activities. 
At the end we presented all the workshops and their activities. 
The analysis showed that satisfied pupils and teachers, including external collaborators and 
the local community, were enthusiastic and wanted more cooperation in other areas. 
 
Keywords: Technical day, day without a car 
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1 Uvod 

V prispevku je predstavljeni primer dobre prakse. Tehniški dan je primer povezava z lokalno 
skupnostjo.  
 
V lanskem šolskem letu smo skupaj z občino Beltinci in Svetom za preventivo v cestnem 
prometu občine Beltinci izvedli prireditev DAN BREZ AVTOMOBILA pod sloganom: 
ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ. 
 
V šoli učitelji opažamo, da motivacija za učenje pada, zato poskušamo z različnimi 
metodami in načini pozornost in vedoželjnost učencev povečati. Motivacija učencev se 
običajno poveča, če se zamenja učno okolje, vskočijo zunanji sodelavci in če so učenci sami 
aktivni, zato je ta dan idealna priložnost za spremembe. Z dobro voljo se da povezati 
različne akterje v občini izven nje, s tem pa popestrimo dejavnosti učencem. 
 
V nadaljevanju je opisana izvedba tehniškega dneva, posameznih delavnic. 
 
Z drugačnim učnim okoljem povečamo motivacijo, s tem pa posledično znanje in veščine 
učencev. 
 
2 Tehniški dan : Dan brez avtomobila 

2.1 Evropski teden mobilnosti, Dan brez avtomobila 

Občina Beltinci se pridružuje k evropskemu projektu: EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI, ki 
poteka od 16. do 22. septembra.  
 
Vključite se v široko in pisano paleto prizadevanj za spremembe naših potovalnih navad. 
Postanite del gibanja, katerega glavni namen je ozavestiti ljudi, da bi nekaj naredili za 
zmanjšanje onesnaženosti, ki jo povzroča promet. Ne gre samo za zmanjševanje 
onesnaženosti zraka ali hrupa, ampak tudi za izboljšanje kakovosti življenja na drugih 
področjih. 
 
Prebivalce Evrope skrbi vedno večja uporaba osebnih avtomobilov v mestnem prometu. 
Zlasti v mestih veliko ljudi trpi zaradi slabše kakovosti življenja, število avtomobilov pa se še 
kar veča. Raziskave, izvedene med evropskim tednom mobilnosti, kažejo, da je veliko 
državljanov zaskrbljenih zaradi kakovosti zraka, ki ga vsakodnevno vdihavajo, in da uvrščajo 
onesnaženost zraka med svoje največje okoljske skrbi. 
 
Večina prebivalcev Evropske unije je zato naklonjena spodbujanju oblik prevoza, ki so 
najbolj prijazne do okolja. Podpirajo zamisli o povečanju zelenih površin, pločnikov in 
kolesarskih stez, da bi tako poživili sosesko, prispevali k boljši kakovosti zraka in zmanjšali 
zvočno onesnaženost v mestu. 
 
Promocija in organizacija evropskega tedna mobilnosti poteka ravno s ciljem spodbujanja 
spremembe naših navad, načinov razmišljanja in prometnih praks v bolj trajnostno 
naravnane in človeku prijazne pristope. 
 
Na pobudo občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo lanskem 
šolskem letu smo skupaj z občino Beltinci, OŠ Beltinci in Dom Janka Škrabana izvedli 
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prireditev DAN BREZ AVTOMOBILA pod sloganom: ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ. 
Prireditev, Dan brez avtomobila, je bila izvedemo 21. septembra, ker je takrat dan demence.  
2.2 Demenci prijazen kraj, demenci prijazna točka 
 
Beltinci so “demenci prijazen kraj” in je dobil Demenci prijazno točko, ki ima sedež v Domu 
Janka Škrabana. Demenci prijazna točka je osnovna podporna aktivnost, ki v lokalnem 
okolju pripomore k razumevanju in sprejetosti oseb z demenco in njihovih svojcev ter jim 
nudi pomoč.  
 
Pod okriljem društva Spominčica-Alzheimer Slovenija, so v Domu Janka Škrabana že drugo 
leto organizirali sprehod po Beltincih. »Sprehod za spomin« je pohodnike popeljal do 
župana, krčmarja, mimo pošte, gasilskega doma, zdravstvene postaje Beltinci, lekarne in 
na banko. Zaključek pohoda je bil na prizorišču Dneva brez avtomobila, pred Mercator 
centrom Beltinci, kjer so se predstavili na svoji stojnici. Namen akcije je informirati širšo 
javnost o pojavu demence, prisotnosti v našem okolju in znakih. Sprehodu so se pridružili 
dijaki Srednje zdravstvene šole Rakičan z mentorico.  
 
2.3 Tehniški dan 

Nacionalni kurikularni svet je na svoji 22. seji, dne 23. junija 1998 in strokovni svet Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 19. seji, dne 15. oktobra 1998 sta sprejela 
koncept dni dejavnosti. 
 
Dnevi dejavnosti bi naj spodbujali vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in 
učencev, jih usposabljali za samostojno opazovanje, pridobivanje izkušenj in znanja, za 
razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci in 
učenke znanje različnih področij povezujejo v celoto.  
 
2.4 Izvedba tehniškega dneva 

Osnovna šola Beltinci se vključi v aktivnosti. Na ta dan izvedemo dan dejavnosti, tehniški 
dan. Vključeni so bili učenci prve triade in šestošolci. K dejavnostim se priključijo učenci POŠ 
Dokležovje od 1. do 4. razreda.  
 
To je čas namenjen učenju prometnih in drugih vsebin na drugačen način. Učenci so imeli 
na razpolago veliko delavnic: 
 
2.4.1. delavnica: Avtobus  

Ga. Mateja iz Avtobusnega prometa Murska Sobota je učence in učenke v tej delavnici 
pripravljala na varen in pravilen vstop na avtobus, kot vzoren potnik in potem varen izstop. 
Delavnica je trajala približno 30 minut. Učenci so se odpeljali na kratko vožnjo po Beltincih 
in praktično preizkusili naučeno. 
 
2.4.2. delavnica: Pravilna uporaba čelade  

Policist Tomaž Trajbarič je učence prvih razredov poučil o pomenu uporabe čelade, prikazal 
je tudi pravilno uporabo le te. Vsak učenec si je prinesel svojo čelado in jo potem v delavnici 
preizkusil pravilno uporabo čelade. Delavnica je trajala približno 45 minut 
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2.4.3. delavnica: "Živ žav zajtrk je zdrav"  

Predstavnice nacionalnega inštituta za javno zdravje sta izvedle delavnico o pomenu 
zajtrka za zdravje, učenci so na to temo tudi ustvarjali. Delavnica je trajala približno 30 
minut. 
 
2.4.4. delavnica: Prva pomoč (Civilna zaščita) 

Predstavniki civilne zaščite so izvedli delavnico prve pomoči. Učence so poučili o primerni 
oskrbi poškodb, potem pa so učenci sami vadili izvedbo oskrbe poškodbe. Delavnica je traja 
približno 20 minut. 
 
2.4.5. delavnica: Ekovrt  

Predstavniki ZRIRAP soc. podjetja so delavnico izvedli na lokaciji: EKOVRT. Na delavnici so 
si učenci zasadili svoje zelišče in ga odnesli domov v domačo oskrbo. Lokacija je bila izven 
prizorišča, so marali učenci in učenke prečkali cesto, učitelji spremljevalci so poskrbeli, da 
so učenci varno prečkali cesto in se potem spet varno vrnili na prizorišče. Ob tem so obnovili 
prometno znanje in ga preizkusili v praksi. Delavnica je trajanje približno 25 minut. 
 
2.4.6. delavnica: Izdelovanje avtomobila iz plastenke  

Sodelovali so učenci 6. razreda, delavnica je traja približno 45 minut, mentorica delavnice 
je bila Tadeja Halas. 
Potrebuješ: 

- 1 plastenko (0,5l) 
- 4 gumbe (najmanj 2 cm premera) ali 4 dodatne zamaške od plastenk 
- 1 vodni balon 
- 1 malo elastiko 
- 1 leseno palčko za ražnjiče 
- 1 slamico  
- ravnilo 
- škarje 
- alkoholni flomaster 

 
Postopek izdelave: 
1. S pomočjo šablone označi pike na plastenki. 
2. Žebelj s pomočjo klešč segrej nad ognjem in na označenih mestih naredi luknjice. Luknjice 

morajo biti dovolj velike, da gre skozi slamica. Pazi na svoje prste!! 
3. Eno luknjo naredi še na dnu plastenke. 
4. Skozi večji luknji potisni plastično cevko. Glej sliko 1.  
5. Na vrhnji strani na cev z gumico pritrdi balon. 
6. Plastično slamico razreži tako, da dobiš 2 kosa dolžine 7 cm, leseno palčko s pomočjo 

klešč prelomi tako, da dobiš dva kosa dolžine 9 cm. 
7. Slamici vstavi v odprtine na plastenki. 
8. S pomočjo vročega lepila prilepi gumbe na leseno palčko. Najprej prilepi na palčko en 

gumb, počakaj, da se lepilo strdi.  
9. Palčko z enim prilepljenim gumbom vstavi v slamico in prilepi še gumb na drugi strani 

lesene palčke. Prav tako počakaj, da se lepilo dobro strdi. 
10. Napihni balon in dirka avtomobilčkov se lahko prične.  
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2.4.7. delavnica: Spretnostni poligon  

Sodelovali so učenci 6. razreda, delavnica je traja približno 45 minut, mentorja delavnice sta 
bila Miha Kavaš in Janez Kovačič. Učenci so v šolo prišli s kolesi. Preizkusili so se v 
spretnostni vožnji na spretnostnem poligonu.  
 
2.4.8. delavnica: Športna delavnica  

Delavnica se izvede na lokaciji športnega igrišča v parku in je trajala 40 minut. Sodelovali so 
učenci 6. razreda in so z mentorjem Andrejem Pozdercem izvajali športne aktivnosti.  
 
2.4.9.delavnica: Prva pomoč in prometna varnost  

Pri delavnici so sodelovali učenci 6. razreda, mentorice delavnice sta bile Majda Gjerek in 
Ema Mesarič. Imeli so lutko, kjer so se seznanili s postopkom oživljanja in se sami preizkusili 
v teh veščinah.  
 
2.4.10. delavnica: Vožnja z avtomobilčki  

Učenci po lastni želji so se udeležili vožnje z avtomobilčki.  
 
2.4.11.delavnica: Spretnostni poligon za vrtec 

Vrteški otroci so se vodili s kolesi na spretnostnem poligonu, ki je prilagojen otrokom iz 
vrtca. 
 
2.4.12. delavnica: risanje s kredami – slogan letošnjega tedna mobilnosti:« ZDRUŽIMO 
MOČI, DELIMO SI PREVOZ« 

2. in 3. razredi so si izbrali termin za risanje s kredami sami, tako, da ni bil oviran potek drugih 
delavnic, ki so imele določeni termin. 
 
2.4.13. delavnica: risanje  

Krajevna skupnost Bratonci je pripravila risarsko delavnico, vključili so se učenci po lastnem 
interesu.  
 
2.4.14. stojnice: ogled  
Ogled stojnic je bil organiziran v lastni režiji posameznih oddelkov. 
 
3 Varnostni načrt 

Na podlagi: 
- 31. člena Zakona o osnovni šoli(Ur. list RS, št. 81/2006); 
- 119. člena ZOFVI (Ur. list RS 16/2007); 
- 35. 36. 37. In 38. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa 

osnovne šole (Ur. List RS 57/2007); 
- 2. 3. 4 in 5. člena Pravilnika o pedagoških spremljevalcih pri prevozu otrok (Ur. List 

RS 42/2009) in 
- pravil šolskega reda Osnovne šole Beltinci  

je za dan dejavnosti – tehniški dan izdelan predmetni VARNOSTNI NAČRT. 
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4 Sklep in zaključek 

Na področju izobraževanja moramo učitelji čim večji meri izkoristiti radovednost in 
vedoželjnost učencev. Z različnimi oblikami podajanja vsebin, z različnimi lokacijami in 
zunanjimi sodelavci lahko pri učencih povečamo znanje, izkušnje, ki jim bodo potem služile 
za odkrivanje novega znanja. Koliko bodo veščine in znanje izkoristili, je pa odvisno od 
njihove vztrajnosti in marljivosti. 
 
Analiza je pokazala, da so zadovoljni učenci in učitelji, tudi zunanji sodelavci in lokalna 
skupnost so bili navdušeni in si želijo še več sodelovanja tudi na drugih področjih.  
 
Literatura in viri 

1. http://www.tedenmobilnosti.si/2017/teden-mobilnosti/projekt/ 
2. http://domjankaskrabana.com 
3. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka

/program_drugo/Dnevi_dejavnosti.pdf 
4. http://www.fizika.fnm.um.si/files/seminarji/11/avto-raketa.pdf 
5. http://osbeltinci1.splet.arnes.si/galerija-fotografij-20172018/?album=5&gallery=205 
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Petra Galič  
Osnovna šola Hudinja 

ŠOLSKO GLASILO HUDINJČEK 
 
Povzetek 
Dober šolski časopis prinaša pestre vsebine v raznovrstnih oblikah. Na šoli pripravimo 
vsako leto dve številki šolskega glasila, ki nosi naslov Hudinjček. Gre za razširjeni program 
šole, kjer ni omejitev za sodelovanje. Ni namreč nujno, da se vključujejo samo tisti otroci, ki 
so spoznani za nadarjene na literarnem, likovnem, tehničnem ali kateremkoli drugem 
področju, ampak lahko v njem najdejo svoje prispevke prav vsi učenci od 1. do 9. razreda. 
Ustvarjanje šolskega glasila je ena od oblik, s katero učencem poleg osnovnega 
izobraževanja omogočamo tudi dodatno možnost za spoznavanje drugih področij življenja. 
Šolsko glasilo je tako odlična priložnost, da se učenci pokažejo na svojih močnih področjih 
in tako uresničijo svoje želje po ustvarjanju, pisanju, javnem objavljanju svojih prispevkov. 
Ob njem učenci poglabljajo svoje zmožnosti jezikovnega izražanja in se vzgajajo v kritične 
bralce in sprejemalce medijev, poleg velikega števila mladih novinarjev pa lahko zaposli še 
mnogo vrstnikov (likovnike, fotografe, literate, raziskovalce vseh mogočih področij itd.). 
Veliko število prispevkov omogoča izdajo bogatih in zanimivih številk, ki vsako leto 
obogatijo pestro dogajanje na šoli. 
 
Ključne besede: šolsko glasilo, interesna dejavnost, šolsko novinarstvo 
 
 

SCHOOL NEWSPAPER HUDINJČEK 
 
Abstract 
A good school newspaper brings rich content in a variety of forms. At our school, we 
prepare two issues of school journal Hudinjček every year. This is an extended school 
programme, where everyone can participate in. It is not necessary that only children who 
are recognized as gifted in literary, artistic, technical or any other field are a part of the 
team, but all our pupils from 1st to 9th grade can be involved. Creating a school newspaper 
is a way of helping the pupils to learn more about different topics and situations. Hudinjček 
is an excellent opportunity for students to show their abilities and discover their desire to 
create, write and publish their contributions. It helps our pupils to deepen their ability to 
express themselves and to make them become critical readers and receivers of the media. 
Besides a large number of young journalists, many other peers can cooperate (artists, 
photographers, writers, etc.). A large number of articles enables the publication of 
interesting issues, which enrich the variety of events at our school. 
 
Keywords: school newspaper, school activities, school journalism 
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1 Uvod 

Šolski časopis z vsemi spremljevalnimi oblikami in možnostmi spada med ene 
najpomembnejših projektov na naših šolah, saj ob njem učenci poglabljajo svoje zmožnosti 
jezikovnega izražanja in se vzgajajo v kritične bralce in sprejemalce medijev, poleg velikega 
števila mladih novinarjev pa lahko zaposli še mnogo vrstnikov (likovnike, fotografe, 
literate, raziskovalce vseh mogočih področij, tiskarje, razpečevalce itd.). (Kmecl idr. 2003, 
str. 41) 
 
Tako tudi na naši šoli že vsa leta deluje interesna dejavnost Šolsko glasilo, ki se ukvarja s 
pripravo šolskega glasila, in sicer pod mentorstvom glavne urednice in učitelja, ki glasilo 
pripravi za tisk. Šolskemu glasilu sem mentorica že 14. leto in lahko povem, da se je z leti 
glasilo zelo spremenilo, tako po oblikovni kot tudi vsebinski strani. Glasilo je dobilo barvno 
podobo, vsako leto dodajamo kakšno novo rubriko, v vedno večji meri ideje za rubrike 
prispevajo učenci in učitelji, zato je tudi vsako leto obsežnejše. V lanskem šolskem letu je 
imela 1. številka 66 strani, 2. številka pa 97 strani. Sam obseg glasila dokazuje, da je 
dogajanje na šoli zelo bogato, zanimanje učencev za pisanje prispevkov pa iz leta v leto 
narašča. Učenci in učitelji se zelo veselijo izida vsake številke, kar daje vsem ustvarjalcem 
dodatno motivacijo za delo v prihodnje.  
 
Gre za eno od oblik dela z nadarjenimi učenci, ki se prostovoljno vključujejo v samo 
sodelovanje in pripravo glasila, seveda ob pomoči njihovih razrednikov in drugih učiteljev. 
Gre za razširjeni program šole, kjer ni omejitev za sodelovanje. Ni namreč nujno, da se 
vključujejo samo tisti otroci, ki so spoznani za nadarjene na literarnem, likovnem, 
tehničnem ali kateremkoli drugem področju, ampak v našem glasilu lahko najdejo svoje 
prispevke prav vsi učenci od 1. do 9. razreda. 
 
2 Šolsko glasilo Hudinjček 

Na šoli pripravimo vsako leto dve številki šolskega glasila, ki nosi naslov Hudinjček. Ime je 
dobil po šoli – OŠ Hudinja.  
 
Prva številka izide po končanem prvem ocenjevalnem obdobju in ga učenci odnesejo 
domov pred začetkom zimskih počitnic. Namenjena je predvsem literarnim ustvarjalcem 
vseh razredov šole, vključeni pa so tudi intervjuji s kakšno pomembno osebnostjo tistega 
šolskega leta ali pa delavcem šole (učitelji, ki se bodo v naslednjem šolskem letu upokojili, 
novi učitelji ali drugi novozaposleni na šoli). Prva številka povzema tudi glavna dogajanja in 
pomembne dni v prvem ocenjevalnem obdobju, mesto pa v njem najdejo tudi prispevki v 
angleškem in nemškem jeziku ter razvedrilo. 
 
Drugo številko pa učenci dobijo zadnji šolski dan in je že po tradiciji namenjena predstavitvi 
posameznih razredov z njihovimi fotografijami in pregledu oz. predstavitvi vseh dejavnosti, 
ki so se odvijale v posameznem šolskem letu (interesne dejavnosti, projekti, akcije, izleti, 
šole v naravi … ).  
 
Vsako številko šolskega glasila natisnemo v 500 izvodih, saj imamo dogovor, da v tistih 
družinah, kjer imajo na šoli več otrok, praviloma vzame glasilo najstarejši otrok. Glasilo pa 
razdelimo tudi vsem bodočim prvošolčkom, ki se spomladi prvič srečajo z našo šolo, ko 
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pridejo na vpis. Tako lahko starši in bodoči učenci naše šole dobijo natančen vpogled v 
delovanje šole in bogato ponudbo in možnosti dela v njej. 
 
Veliko število prispevkov omogoča izdajo bogate in zanimive številke, ki vsako leto obogati 
pestro dogajanje na šoli. 
 
2. 1 Priprava glasila 

Šolsko glasilo na OŠ Hudinja pripravljamo že vrsto let, saj smo prepričani, da tovrstno 
dodatno delo na šoli učencem širi obzorja na več ravneh njihovega izobraževanja in jim tako 
ponuja še dodatne možnosti za njihov razvoj in osnove dela z množičnimi občili. Učenci zelo 
radi sodelujejo pri tovrstnem projektu, saj je nenazadnje poročanje o dogajanju na šoli 
neposredno povezano z njihovim življenjem in udejstvovanjem v šolskem prostoru. Zato je 
izdajanje šolskega glasila toliko bolj pomembno in koristno.  
 
Učitelj oz. mentor šolskega glasila ima pri oblikovanju uredniškega odbora šolskega 
časopisa pomembno vlogo, saj pomaga učencem razdeliti naloge skladno z njihovimi 
zanimanji in sposobnostmi. Uredniški odbor predstavljajo vsi učenci, ki želijo sodelovati v 
tem projektu na šoli. Tako številni učenci, ki jih zanimajo določena področja, pišejo in 
ustvarjajo posamezne rubrike (o umetnosti in kulturi, o življenju na šoli in v kraju, o športu, 
literarnih in veselih strani ipd.) (Kmecl idr. 2003, str. 41) 
 
Poglejmo enega izmed uveljavljenih modelov našega šolskega časopisa: 

1. številka: 
- Naslovnica  
- Hudinjčkov uvodnik  
- Hudinjčkova doživetja 
- Pevski IDOL Hudinje  
- Hudinjček, ali veš? 
- Prvo leto v šoli 
- Literarni kotiček 
- Ponosni smo … 
- Ustvarjajmo skupaj 
- Knjižne novosti 
- Zmorem. Znam. Sama! Sam!  
- Kotiček za tuje jezika (angleščina, slovenščina) 
- Razvedrilo 

 
2. številka 
- Naslovnica  
- Hudinjčkov uvodnik  
- Hudinjčkovi utrinki 
- Hudinjček pri krožku 
- Hudinjček tekmovalec  
- Hudinjček blesti  
- Hudinjček športnik  
- Hudinjček se predstavi  
- Hudinjčkovo razvedrilo 
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- Vsako leto pa dodamo tudi kakšno posebno rubriko, npr. prispevek v spomin 
kakšnemu bivšemu učitelju naše šole, leto olimpijskih iger, mednarodni projekti, 
povezani s sodelovanjem s tujimi šolami … 

 
Vsebine posameznih rubrik: 
1. Naslovnica je v 1. številki namenjena zmagovalcu šolskega pevskega tekmovanja Idol 

Hudinje, v 2. številki pa so na naslovnici dobitniki zlatih priznanj ali najuspešnejši 
devetošolci, ki so se udeležili sprejema pri županu. 

2. Hudinjčkov uvodnik pri vsaki številki napiše gospod ravnatelj, ki zelo spodbuja tovrstno 
dejavnost in tudi sam rad kdaj napiše kakšen prispevek. 

3. Hudinjčkova doživetja oz. Hudinjčkovi utrinki povzemajo vse dogodke, ki ne sodijo med 
krožke in tekmovanja, npr. projekti in akcije, prireditve, dnevi dejavnosti, plavalni tečaji, 
ekskurzije, planinski pohodi, šole v naravi …). 

4. Pevski Idol Hudinje v 1. številki zavzema posebno mesto, saj gre za zelo priljubljeno 
šolsko pevsko tekmovanje tako med učenci kot učitelji. Zmagovalec in še druga dva 
uvrščena imata posebno mesto, zato se predstavijo s krajšimi prispevki, svoje pa doda 
tudi njihova mentorica. 

5. Hudinjček, ali veš? je rubrika, ki jo pripravijo učenci in zajema posamezne svetovne 
zanimivosti, zanimivosti iz vsakdanjega življenja ipd. Pri tem si pomagajo z različnimi 
knjigami iz šolske knjižnice ali svetovnim spletom. 

6. Prvo leto v šoli je rubrika v 1. številki, kjer dobijo posebno mesto prvošolčki. Tako vsak 
učenec 1. razreda na kratko pove, kaj se mu zdi v šoli najbolj zanimivo, zakaj rad prihaja 
v šolo ipd. 

7. Literarni kotiček je v 1. številki najobsežnejša rubrika in zajema večji delež glasila. V njej 
se predstavijo literarni prispevki učencev, ki nastajajo pri urah slovenščine; to so bodisi 
pesmi, pripovedna ali dramska besedila, ki so njihovo avtorsko delo ali pa gre za literarna 
poustvarjanja po literarnih predlogah. 

8. Ponosni smo … je rubrika, v kateri predstavimo učenca ali dva s posebnimi dosežki na 
določenem področju, tako na šolski kot tudi občinski ali celo državni ravni. Lahko gre za 
kulturno, športno, umetniško izjemnega učenca, ki si zasluži dodatno pozornost. 

9. Ustvarjajmo skupaj – to rubriko pripravi skupina učencev z mentorjem, v kateri podajo 
predloge za likovno ustvarjanje, lahko pa tudi kuharski recept. 

10. Knjižne novosti – to rubriko v obeh številkah pripravi šolska knjižničarka, ki zbere 
naslove vseh novih knjig, ki so obogatile šolsko knjižnico v posameznem šolskem letu. 

11. Zmorem. Znam. Sama! Sam! vsebuje različne miselne igre in didaktične vaje (labirinti, 
nagradni sudoku, skrite besede … ), ki so prilagojene različni starostnim skupinam. 

12. Kotiček za tuje jezike pa je rubrika, v katero vključimo prispevke v angleščini in nemščini 
in ki nastajajo izpod peres učencev pri rednem pouku. Učitelj posameznega predmeta 
pa presodi, kateri prispevek je primeren za objavo. 

13. Razvedrilo vsebuje različne miselne naloge za bistre glave, stripe, ki jih učenci naredijo 
pri urah računalništva s pomočjo različnih računalniških programov itd. 

14. Hudnijček pri krožku je rubrika, ki jo najdemo samo v 2. številki; v njej pa so predstavljeni 
vsi krožki oz. interesne dejavnosti, ki so v določenem šolskem letu delovali na šoli. 

15. Hudinjček tekmovalec je rubrika, ki predstavlja številne razpredelnice z vsemi dobitniki 
bronastih, srebrnih in zlatih priznanj iz tekmovanj, podatke iz šole lepega vedenja, 
rezultate zbiralne akcije papirja, rezultate raziskovalnega dela, pa tudi prispevke 
učencev iz posameznega tekmovanja. 
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16. Hudinjček blesti je rubrika, v kateri se predstavi vsak učenec, ki je v šolskem letu osvojil 
srebrno ali zlato priznanje na državni ravni. Napiše nekaj o sebi, kakšna so njegova 
pričakovanja, cilji, s čim se ukvarja v prostem času itd. 

17. Hudinjček športnik – v tej rubriki učitelji športa izberejo po vnaprej dogovorjenih 
kriterijih najboljšega športnika in športnico šole, ki pripravita prispevek o sebi (9. 
razred), hkrati pa še dva druga dobra športnika in dve dobri športnici. Pripravijo tudi 
rezultate ekipnih in individualnih športnih tekmovanj. Vsi ostali učenci prispevajo 
poročilo o drugih športnih dogodkih (liga malega nogometa, kros, atletika …). 

18. Hudinjček se predstavi – prispevke za to rubriko pripravi vsak razred in vsak oddelek 
OPB. Vsi učenci pri razrednih urah pišejo prispevke o tem, kako bi popolnemu neznancu 
opisali svoj razred. Nato razrednik izbere primeren prispevek, ki bo predstavljal njihov 
razred v Hudinjčku pod razredno skupinsko sliko. 

 
2.3 Cilji izdajanja šolskega glasila 

Učenci tvorijo raznolika informativna in interpretativna publicistična besedila.  
- Učenci spoznavajo najbolj pogoste stalne oblike novinarskega sporočanja: 

o informativne zvrsti: vest, poročilo, reportažo, anketo, intervju; 
o  interpretativne zvrsti: komentar, uvodnik, članek in oceno. 

- Pišejo vest, poročilo, reportažo, anketo, intervju, komentar, uvodnik, članek in 
oceno. 

- S publicističnimi besedili pokrivajo aktualno dogajanje v šoli in okolju.  
- Glede na tematiko in nagnjenja učenci izberejo ustrezno vrsto novinarskega pisanja. 
- Likovno in tehnično uredijo časopis. Pri tem rokujejo s sodobnimi tehničnimi sredstvi 

(računalniška oprema). 
- Seznanjajo ostale učence z delom šolskega novinarstva in jih spodbujajo k 

sodelovanju. 
- Učenci pišejo strokovna in publicistična besedila na razpisane teme, prebirajo, 

primerjajo, izbirajo in najboljša pošljejo razredniku. 
- Učenci uporabljajo jezikoslovne izraze, ki jih usvajajo pri pouku slovenščine in 

poglabljajo temeljne jezikoslovne pojme (predvsem na ravni njihove rabe). 
- Učenci pridobivajo temeljne pojme v povezavi z mediji (šolski časopis, razredni 

časopis, tematska številka, lektor). (Kmecl idr. 2003, str. 39–41) 
 
2.3 Postopek oddajanja prispevkov 

Na naši šoli imamo zelo dobro pripravljeno spletno stran, kamor lahko učitelji oddajajo 
prispevke, ki jih napišejo sami ali učenci. Njihove prispevke pretipkajo v za to pripravljene 
rubrike, kot kažejo slike spodaj. 
 

 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

212 

 

 
 

 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

213 

 
 

 
Slike: Prikaz oddajanja prispevkov na šolsko spletno stran 

 
Sledi lektoriranje prispevkov. Najprej jih lektoriram kar neposredno v računalnik, po že 
pripravljeni papirnati obliki za tisk pa vse prispevke še enkrat pregledam. Ko so vsi prispevki 
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na računalniku lektorirani, nastopi delo mentorja, ki pripravi glasilo za tisk. Po skupnem 
pregledu pošljemo pripravljeno glasilo tiskarju. 
 
Časopis je natisnjen v barvah, saj so vanj vključene številne fotografije iz najrazličnejših 
dejavnosti na šoli, kar je še dodatna dodana vrednost glasilu, saj smo v začetku imeli črno-
belo tiskanje. 
 
3 Zaključek 

Dober šolski časopis prinaša pestre vsebine v raznovrstnih oblikah. V učne načrte za pouk 
slovenščine je vključeno branje in tvorjenje strokovnih in publicističnih besedil, pri interesni 
dejavnosti Šolsko glasilo pa učitelj pri učencih to znanje utrjuje in poglablja ter ga vpleta v 
delo uredništva časopisa. Učiteljeva vloga pri nastajanju tematskega lista ali zbornika, za 
katerega so se učenci sami odločili, je v prvi fazi predvsem v tem, da izkoristi otroško 
radovednost, vedoželjnost in voljo do odkrivanja novega, da torej ugotovi stopnjo 
interesov svojih učencev, nato pa te širi in poglablja. (Kmecl idr. 2003, str. 41) 
 
Priprava šolskega glasila se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za 
medije, knjižnično, likovno in tehnično vzgojo, računalništvom, tujimi jeziki, zgodovino, 
geografijo, etnologijo ter etiko in družbo. 
 
Ustvarjanje šolskega glasila je ena od oblik, s katero učencem omogočamo poleg 
osnovnega izobraževanja tudi dodatno možnost za spoznavanje drugih področij življenja. 
Šolsko glasilo je tako odlična priložnost, da se učenci pokažejo na svojih močnih področjih 
in tako uresničijo svoje želje po ustvarjanju, pisanju, javnem objavljanju svojih prispevkov. 
Zato verjamemo, da bo ta dejavnost na šoli živela še naprej, saj ima poleg izobraževalnih 
vrednosti tudi zelo pomembno kronološko in arhivsko vrednost, ki dokazuje in popisuje 
izredno bogato življenje na šoli. 
 
Literatura in viri 

1. Učni načrt za izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. 
Slovenščina. Gledališki klub, Literarni klub, Šolsko novinarstvo/[[pripravila] 
Predmetna kurikularna komisija za slovenščino dr. Matjaž Kmecl et al. ] – 1. natis – 
Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 
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Vesna Godina  
Osnovna šola Beltinci 

UŽIVAJMO V ZDRAVJU 
 
Povzetek 
Sodobni način življenja otežuje možnosti zdravega prehranjevanja in redne telesne 
dejavnosti. Podatki o debelosti v Sloveniji so, kot v ostalih razvitih državah, zaskrbljujoči in 
zahtevajo hitro, učinkovito ter usklajeno ukrepanje različnih sektorjev v državi. Sedeči 
življenjski slog spodbuja razvoj debelosti, pri čemer sta telesna dejavnost ter zdrava in 
uravnotežena prehrana ključna varovalna dejavnika pri preprečevanju njenega nastanka. 
Pomurje in s tem tudi naša šola spada med najbolj ogrožene regije v Sloveniji, kar se tiče 
prekomerne prehranjenosti otrok in mladostnikov, zato je bil projekt Uživajmo v zdravju 
kot naročen za nas, saj nam je pokazal, kje smo, kam gremo in kaj lahko še storimo na tem 
področju v prihodnosti. V okviru projekta sem bila zadolžena za telesno aktivnost, zato 
bom v prispevku prikazala, kako smo se lotili omenjene problematike na OŠ Beltinci. 
 
Ključne besede: zdravje, prehrana, telesna aktivnost, debelost, izobraževanje, otroci in 
mladina 
 
 

PROJECT UŽIVAJMO V ZDRAVJU - ENJOY THE HEALTH 
 
Abstract 
Contemporary lifestyle is making eating healthy and being active very difficult. The data 
about obesity in Slovenia is alarming as in the rest of developed countries and demand 
immediate, effective and coordinated steps in different sectors of the country. Sitting 
lifestyle encourages the development of obesity where physical activity and a balanced 
diet are key factors of preventing it. Pomurje region and with that our school falls into one 
of the most endangered regions in Slovenia concerning overweight children and youth. 
That is why the project Uživajmo v zdravju - Enjoy the health was more than welcome for 
us, as it showed us where we are, where we are headed and what we can do in the future 
in this field. In this project I was responsible for the physical activities and that is why I am 
going to present how we tackled the aforementioned issues at our school. 
 
Keywords: health, diet, physical activity, obesity, education, children and youth 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

216 

Uvod 

Predstavitev in cilji projekta 

Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na 
prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter 
odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju. 
 
Krajši naslov: Uživajmo v zdravju 
Nosilec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo  
Partnerji: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za šport in 
Pedagoška fakulteta, Institut »Jožef Stefan«, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Univerza v 
Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede  
Trajanje: 28. februar 2015 – 31. december 2016  
Financiranje: Norveški finančni mehanizem – Norway Grants 
 
Ključni cilj projekta je bil usmerjen v zmanjševanje in preprečevanje bolezni, povezanih z 
življenjskim slogom, kamor sodi tudi debelost, in posledično okrepiti timsko povezovanje 
med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, zdravstvenimi domovi in občinami.  
 
Glavni del 

Pomen rednega gibanja za otroke in mladostnike 
- vpliva na dobro počutje otrok in krepi imunski sistem,  
- preprečuje zgodnji začetek večine kroničnih nenalezljivih bolezni, 
- varuje pred prekomerno telesno težo in debelostjo,  
- vpliva na kognitivne sposobnosti: hitrejša in lažja zapomnitev in boljša 

koncentracija. 
 

Načelo uravnotežene vadbe: 60min/dan - vsak dan 
- Vzdržljivost- vaje za aerobno zmogljivost 50 % (hoja, tek, kolesarjenje, plavanje …), 
- Moč - vaje za krepitev mišic 25 %,  
- Gibljivost - vaje za boljšo razteznost. 

 
Posledice telesne nedejavnosti 

- zdravstveni problemi: debelost, obolenja kostno-mišičnega sistema, srčno-žilnega 
sistema in duševno zdravje, 

- manjša gibljivost, manjša vzdržljivost, manjša moč rok in ramenskega obroča 
(analize ŠVK: T600m,VZG), 

- slabša skladnost gibanja telesa (plazenje, lazenje, hoja po štirih). 
 
Namen projekta 

- preprečevanje in zmanjševanje prekomerne telesne teže in debelosti ter izboljšanje 
gibalne učinkovitosti, 

- pridobitev soglasja staršev za vpogled v rezultate ŠVK preko spletne aplikacije 
(mejne vrednosti zdravstvene ogroženosti), 

- sodelovanje športnih učiteljev s šolskim zdravnikom, 
- spodbujanje otrok v redno vsakodnevno gibanje. 
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Analiza stanja prehranjenosti otrok v Sloveniji 

Analiza zbranih podatkov iz Športno vzgojnega kartona na državni ravni za dvajset let nazaj 
kaže drastično zmanjšanje gibljivosti, vzdržljivosti in moči rok in ramenskega obroča, kar je 
nedvomno posledica modernega načina življenja. Hkrati pa se dviguje delež otrok s 
prekomerno telesno težo. Podobne težave imamo tudi na naši šoli, zato smo se prijavili na 
projekt UVZ in bili izbrani. Sama sem bila zadolžena za področje telesne aktivnosti, zato 
bom predstavila ta del. 
 
Za potrebe projekta je Fakulteta za šport izdelala Stanje razvoja otrok in mladostnikov v 
šolskem letu 2014/15 v Sloveniji in profil prehranjenosti otrok na OŠ Beltinci (Gregor Starc, 
Gregor Jurak, Marjeta Kovač, Petra Radi, Bojan Leskošek, Ljubljana 2016) in izdelala 
aplikacijo MOJ SLO FIT, preko katere lahko učenci in starši s soglasjem spremljajo gibalni 
razvoj svojih otrok. 
 
Regijska primerjava kazalcev prehranjenosti (ITM) kaže precejšnje razlike. 
 
Pri fantih je največji delež normalno prehranjenih v gorenjski regiji, ki ji sledita 
osrednjeslovenska in goriška, najnižji delež normalno prehranjenih fantov pa je v Pomurju, 
Zasavju in na Koroškem. Pomurje je še vedno najbolj problematična regija, kar se tiče 
prekomerne prehranjenosti fantov, saj se je delež debelih v šolskem letu 2014/15 povečal za 
kar 4,1 %. 
 
Pri dekletih je bil najvišji delež prekomerno prehranjenih v Zasavju, sledilo je Pomurje. 
Prepričljivo najnižji delež debelih deklet pa se je pokazal v osrednjeslovenski in gorenjski 
regiji. 
 
Trend naraščanja prekomerno prehranjenih otrok v Sloveniji pa se je leta 2010 vendarle 
ustavil, kajti omenjenega leta je bil v šolski sistem vpeljan projekt Zdrav življenjski slog, ki je 
vključenim otrokom zagotavljal eno do dve uri dodatne športne dejavnosti v šoli na teden. 
Na podlagi podatkov je bilo ugotovljeno, da je od leta 2011 do leta 2015 tudi zaradi uvedbe 
tega programa delež debelih osnovnošolskih otrok upadel za 0,7 odstotnih točk oziroma 
za skoraj 11 odstotkov, delež preddebelih pa za 1,4 odstotne točke oziroma za skoraj 8 
odstotkov.  
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Analiza stanja prehranjenosti na OŠ Beltinci  

 
Grafikon 1: Indeks telesne mase po letih 

 
Na grafikonu vidimo vrednosti ITM (indeks telesne mase) po letih, eno leto pred in dve leti 
po projektu. Vidimo lahko, da se je delež preddebelih učencev v letu izvajanja aktivnosti 
povečal le za 0,2 %, delež debelih pa se je zmanjšal za 0,3 %. Eno leto po končanem projektu 
pa se je delež preddebelih zmanjšal kar za 1,9 %, delež debelih pa povečal za 2,3 %. Iz tega 
lahko sklepamo, so aktivnosti v okviru projekta vsekakor doprinesle k izboljšanju stanja v 
letu izvajanja, to je v šolskem letu 2016/17. Ko smo prenehali z aktivnostmi, pa se je stanje 
spet poslabšalo.  
 
Ukrepi na področju telesne aktivnosti na OŠ Beltinci  

Na roditeljskem sestanku septembra 2016 sem staršem predstavila projekt, jih seznanila z 
dejavnostmi in jih spodbudila k obisku delavnic: 

- jutranja telovadba za učence v času predur,  
- popoldanske športne delavnice za starše in otroke od 6. do 9. r., 
- kolesarjenje za učence 5. razredov, 
- pohod za učence 4. razredov. 

 
Delavnice za učence so potekale v mesecu oktobru in se nadaljevale celo šolsko leto v 
okviru interesnih dejavnosti. Ker nismo želeli izpostavljati otrok s prekomerno telesno težo, 
smo delavnice ponudili vsem otrokom.  
 
Z jutranjo telovadbo sem želela učence spodbuditi k rednemu vsakodnevnemu gibanju, še 
posebej v dneh, ko nimajo na urniku ŠPO. Izvajali smo vaje za vzdržljivost, moč in gibljivost, 
posebno pozornost pa smo namenili pravilni telesni drži. Popoldanske športne delavnice 
so bile namenjene prikazu različnih vadb, ki jih starši lahko izvajajo skupaj z otroki doma, 
vendar je bil obisk zelo skromen oz. nezadovoljiv. Zadovoljni pa smo bili z udeležbo na 
pohodu in kolesarjenju. 
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Slika 1: Jutranja telovadba 

 

 
Slika 2: Pohod 

 
Ves čas pa so na šoli potekale še ostale spremljevalne gibalne dejavnosti:  

- Zdrav življenjski slog, 
- plavalni tečaj za učence 1. razredov, 
- izbirni predmeti s področja športa, 
- interesne dejavnosti s področja športa. 

 
Spletna aplikacija SLO FIT 

Telesni fitnes je eden najpomembnejših dejavnikov zdravja. Njegov pomen se zaradi 
negativnih vplivov neprimernih sodobnih življenjskih slogov še povečuje. 
 
SLOfit podatki so pomembni za vsakega otroka ali mladostnika, starše, učitelje športne 
vzgoje in zdravnike – skupaj spremljajo telesni in gibalni razvoj ter mladim pomagajo k 
boljšemu telesnemu fitnesu in počutju: 
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Podatki lahko usmerijo pozornost šolarja na njegovo telo in telesno učinkovitost in mu 
pomagajo pri samozavedanju o tem, da lahko sam veliko stori za njeno ohranjanje ali 
izboljšanje. 
 
Starši lahko spoznajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj svojih otrok in njihove dosežke 
primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov. 
 
Učitelj športne vzgoje in zdravnik lahko na podlagi rezultatov svetujeta staršem ter 
šolarjem glede primerne prostočasne športne vadbe, korektivne vadbe ali drugih ukrepov. 
 
Učitelju športne vzgoje omogoča objektivno diagnosticiranje stanja in s tem ustrezno 
individualizacijo vadbe ter posledično bolj kakovosten pouk. 
 
Z analizami populacijskih podatkov ugotavljamo, do kakšnih sprememb prihaja 
na nacionalni ravni. Neposredno vplivamo na izboljšave šolskega in zdravstvenega sistema. 
 
Moj SLOfit za šolarje in starše 

Aplikacija Moj SLOfit omogoča otrokom in njihovim staršem vpogled v otrokove ŠVK 
rezultate in jim daje povratne informacije o otrokovem telesnem in gibalnem razvoju. Do 
podatkov je mogoče dostopati samo z uporabniškim računom. 
 
V aplikaciji lahko otroci in njihovi starši dostopajo do otrokovih vsakoletnih ŠVK rezultatov 
meritev in dobijo povratne informacije: 

- koliko so napredovali v enem letu, 
- kakšen je njihov telesni in gibalni razvoj v primerjavi z vrstniki, 
- v kakšno skupino telesne pripravljenosti in zdravstvene ogroženosti ga uvrščajo 

posamezni rezultati. 
 

Šele tak izpis rezultatov omogoča, da lahko ocenimo njihov telesni in gibalni razvoj. To pa 
je osnova za nadaljnje odločanje o primernih gibalnih dejavnostih in prehranjevalnih 
navadah. 
 
Na OŠ Beltinci vedno v začetku šolskega leta na uvodni uri ŠPO z učenci analiziramo 
rezultate zadnjega merjenja. Učenci si v karton narišejo grafe, se z učiteljem pogovorijo in 
naredijo načrt individualne vadbe doma. Učitelji pa si na podlagi analize izdelajo načrt ŠPO 
za posamezni razred oz. skupino. 
 
Na OŠ Beltinci je soglasje za vpogled oddalo 448 staršev oz. njihovih otrok od 2. do 9. r., to 
je 82 % , torej večina, iz podatka pa lahko sklepamo, da staršem ni vseeno za njihove otroke 
in da z vso resnostjo jemljejo zdravje svojih otrok. Vedno pa imajo tudi možnost, da se 
oglasijo na govorilnih urah pri učiteljih ŠPO. 
 
Zaključek 

V Sloveniji imamo edinstven sistem organizirane šolske prehrane v Evropi in edinstven 
sistem spremljanja telesnega in gibalnega razvoja otrok v Evropi, pa vendar nismo kos 
bolezni modernega časa, debelosti otrok, enemu izmed največjih globalnih javno-
zdravstvenih izzivov 21. stoletja. Pomurje je še vedno najbolj problematična regija 
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prekomerne prehranjenosti pri fantih, dekleta pa so na drugem mestu po ogroženosti. S 
projektom smo dokazali, da lahko vsi in vsak sam veliko prispevamo k izboljšanju stanja, da 
smo z ozaveščanjem v šoli, s primerno vzgojo doma in predvsem z dobrim zgledom na dobri 
poti v zdravo prihodnost naših otrok. 
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Vesna Godina  
Osnovna šola Beltinci 

PLES KOT ŠPORT IN SOCIALNA VEŠČINA 
 
Povzetek 
Ples ni samo šport, ki pozitivno vpliva na telesno in duševno zdravje mladih, ampak je 
mnogo več. Mladim daje možnost, da razvijajo socialne veščine, kot so: navezovanje 
medosebnih odnosov, prilagajanje skupini, sprejemanje drugačnosti in empatija. Na 
nastopih in tekmovanjih pa si krepijo samozavest in pozitivno samopodobo. Tega se še 
kako zavedamo na OŠ Beltinci, kjer že vrsto let v okviru interesnih dejavnosti ponujamo 
plesne dejavnosti za vse starostne kategorije in jih tako pripravljamo za življenje. 
 
Ključne besede: ples, šport, vzgoja, sociologija, psihologija 
 
 

DANCING AS SPORT AND SOCIAL SKILL 
 
Abstract 
Dancing is not just a sport which has positive effects on one’s physical and mental health, 
it is much more. Dancing gives youth the possibility to develop social skills as: establishing 
interpersonal relations, adjusting to the group, accepting otherness and empathy. At the 
competitions and performances they build the self-confidence and positive self-image. We 
are aware of that at the OŠ Beltinci where we offer dance activities as extracurricular 
activity for all age groups and with that we prepare them for life. 
 
Keywords: dancing, sport, education, sociology, psychology 
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Uvod 

Šport je v današnjem sodobnem svetu morda še edino učinkovito vzgojno sredstvo, ki 
pozitivno vpliva na razvoj celostne osebnosti mladih, na gibalno, čustveno, umsko, 
duhovno in socialno plat mlade in razvijajoče se osebnosti. V množici raznovrstnih športnih 
panog je prav gotovo na pomembnem mestu ples. To nedvomno potrjujeta tudi »Učni 
načrt za športno vzgojo« in »Cilji šolske športne vzgoje«, ki ples obravnavata enakopravno 
in enakovredno drugim športnim panogam. Dolžnost in naloga vsakega športnega učitelja 
pa je, da ples pripelje v vsak razred in v vsako telovadnico na šoli.  
 
Vzgoja in izobraževanje, ki temeljita na uporabi plesa, pozitivno vplivata na telesni in 
duševni razvoj mladih, še posebej v današnjem sodobnem svetu, v katerem so okupirani z 
vsemogočimi tehnološkimi napravami, ob katerih izgubljajo stik z realnostjo in s samim s 
seboj. Večino svojega prostega časa presedijo, ne znajo navezovati pristnih medosebnih 
odnosov, ne znajo se prilagajati skupini, vse več je gibalnih deformacij in čustvenih ter 
vedenjskih motenj. 
 
Kot učiteljica športa in plesa se tega še kako zavedam, zato ponujam na naši šoli v okviru 
interesnih dejavnostih ples za vse starostne skupine od drugega pa vse do devetega 
razreda, z njimi pa vplivam na gibalni, čustveni in socialni razvoj učencev. 
 
Glavni del  

Kaj je ples in na katera področja mladega človeka vpliva 

Henrik Neubauer je v Učnem načrtu za izbirne predmete ples, starinski in družabni plesi ter 
ljudski plesi zapisal: »Ples je tista umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri 
sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posameznik in v skupini. Ples kot 
predmet osnovnošolske vzgoje pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega človeka, 
marsikdaj pa deluje tudi preventivno in terapevtsko pri različnih motnjah, ki jih povzročajo 
duševne obremenitve mladih med šolanjem. Hkrati si učenci prek plesa pridobijo možnosti 
telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje, poleg tega je 
pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja vsakega človeka.« 
 
Zato pomeni razvijanje in doživljanje plesa pri otrocih v osnovni šoli razvijanje celotnega 
telesnega potenciala tako občutljivega bitja, kot je otrok. Ples pa mu bo v oporo tudi v 
poznejšem življenju. 
 
Ples je bil od nekdaj del družabnega življenja, ki ga je moral vsakdo usvojiti že v rosno mladih 
letih. Današnji otrok, ki je pravzaprav odrezan od nekdanjih korenin in prvobitnega 
delovanja, bi moral imeti pravico, da pridobi svojo izgubljeno vitalno življenjsko energijo, ki 
mu bo dovoljevala normalen razvoj. 
 
Splošni cilji plesne vzgoje (Henrik Neubauer) 

Spoznavno področje 

Vsak človek mora poznati umetnost in njene zvrsti. Zato si mora že v šolski dobi z vedenjem 
o plesu (nekaj zgodovinskih podatkov, vedenje o gibalnih možnostih človeškega telesa) 
oblikovati svoja merila, ki mu bodo pozneje v pomoč pri opredeljevanju, odzivanju, 
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primerjanju in presojanju plesnih dogodkov, ki se jih bo aktivno ali pasivno (kot gledalec) 
udeleževal. 
 
Telesno-gibalno področje 

Ples pomaga pri razvijanju otrokovega občutka za disciplino, obvladovanju lastnega telesa, 
obvladovanju posameznih delov telesa in njegovih gibnih sposobnosti, obvladovanju ritma 
in prostora, vzgaja dobre reflekse ter razvija celotne otrokove psihomotorične sposobnosti 
in spretnosti. Otroci, ki prihajajo v šolo, imajo nemalokrat omejeno zalogo gibalnih navad. 
Zato je cilj plesne vzgoje v šoli tudi skrb za telesno zdravje otrok s preventivnim in 
terapevtskim delovanjem pri različnih motnjah in telesnih okvarah drže zaradi 
dolgotrajnega sedenja, prenašanja učbenikov, zvezkov in dodatnega pribora, saj širi 
gibalne navade mladoletnikov. Hkrati pa daje nešteto možnosti telesnega izražanja. S 
plesnimi dejavnostmi v šoli bomo dosegli vsestransko harmoničen razvoj vseh telesnih in 
duševnih zmogljivosti tako občutljivega bitja, kot je otrok. 
 
Socialno področje 

S plesom razvijamo otrokove zmožnosti navezovanja stikov tako z bližnjo kot z daljno 
okolico in jih navajamo na pravilen odnos do drugih ljudi. Ples je torej učinkovito sredstvo 
socializacije. To dosežemo s skupinskimi vajami in skupinskimi plesi, med katerimi so 
nekateri parni plesi še posebej primerni za sproščeno medsebojno sodelovanje. V skupini 
otroci podrejajo lastne interese skupnim. Tako razvijamo razumevanje, obzirnost in 
strpnost. Sodelovanje pa ne temelji le na odnosih med učenci, ampak tudi med učenci in 
učitelji. 
 
Čustveno področje 

Razvijanje otrokove domišljije, ustvarjalnosti, poetičnosti in s tem veselja nad doživljanjem 
samega sebe in nad postopnim obvladovanjem spretnosti, ki so zato potrebne, je eden 
pomembnih ciljev tega predmeta. Ples hkrati daje možnosti za razvijanje vseh duševnih 
zmožnosti otroka in zavesti o usklajenosti dobrega počutja, povezanega s plesno 
dejavnostjo. 
 
Motivacijsko področje 

Ples v šoli je ples za vse. Učencev ni težko motivirati zanj, saj večina že v zgodnjem otroštvu 
večkrat samodejno začenja z različnimi oblikami poskakovanja, skakanja in vrtenja v lastnih 
ritmih, ki vodijo k poplesavanju in plesu. Vsakega učenca pa je treba usmerjati tako, da se 
bo počutil cenjenega. 
 
Pri tem je posebej pomembna učiteljeva pomoč tako pri skupinskem kot tudi individualnem 
vodenju. Pomoč je predvsem potrebna pri ugotavljanju in spremljanju gibalnih sposobnosti 
ter osebnostnih značilnosti učencev, pri pripravi ustreznih obremenitev in za spodbudno 
vrednotenje ter ocenjevanje napredka posameznih učencev. 
 
Estetsko področje 

Ples že sam po sebi predstavlja ustvarjalnost in umetniško izražanje, doživljanje in 
vrednotenje lepega. Zato so prav pri plesnih dejavnostih estetski cilji najbolj izraženi. 
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Moralno-etično področje 

S plesom si učenci prisvajajo tudi norme vedenja, še posebej pri raziskovanju in primerjanju 
obnašanja v preteklih stoletjih ter danes. To pa vodi k izoblikovanju določenih vrednot in 
vrednostnih sodb o sebi in drugih. Posebnosti v vedenjskih vzorcih so skozi stoletja 
odsevale kulturne, politične, socialne, gospodarske in družbene razmere preteklih obdobij 
in enako odražajo tudi našo sedanjost. Učence s plesno dejavnostjo uvajamo v preprosto, 
a resnično reklo: »Gib naredi človeka.« 
 
Otrok, ki ne mara plesa, je kot otrok, ki se ne mara igrati. Iz našega življenja vse prepogosto 
izrivamo ples, ki pa ostane prikrit v nas samih. Zato je še toliko bolj pomembno, da gojimo 
ples v šolski dobi vsakega odraščajočega otroka.  
 
Pri uvajanju plesnih dejavnosti v vzgojno-izobraževalni sistem omogočamo učencu, da 
zadovolji osnovne potrebe. 
 
Glasser (1998, v Geršak, 2006) v svoji Kontrolni teoriji – teoriji izbire opozarja na pet 
človekovih potreb. Pri sodobnem človeku zaznamo štiri temeljne potrebe (poleg potrebe 
po preživetju posameznika in vrste):  

- potreba po ljubezni,  
- potreba po moči,  
- potreba po svobodi,  
- potreba po zabavi.  

  
1. Potreba po ljubezni – sprejetost, pripadnost, sodelovanje, varnost, prijateljstvo ...  
Plesno-gibalne dejavnosti nudijo občutek pripadnosti skupini, omogočajo sodelovanje med 
učenci ter med učenci in učiteljem v prijetnem vzdušju. Skozi plesno-gibalne dejavnosti se 
krepijo socialni odnosi v skupini.  
 
2. Potreba po moči – veljava, pomembnost, v središču pozornosti, ustvarjanje ...  
Prav tako s plesnimi aktivnostmi učenci zadovoljujejo potrebo po moči, so pomembni pri 
soustvarjanju plesne točke, imajo možnost vodenja skupine in samopotrjevanja na 
nastopih in tekmovanjih.  
 
3. Potreba po svobodi – svoboda gibanja, govora, mišljenja, ustvarjanja, neodvisnost, 
samostojnost ...  
Učitelji učencem omogočamo ustvarjalno svobodo in samostojnost pri plesnem izražanju.  
 
4. Potreba po zabavi – spoznavanje novega, sprememba, igrivost, uživanje, smeh, 
sprostitev, dobra volja. Ob plesnih dejavnostih se učenci zabavajo in sproščajo.  
 
Plesne dejavnosti v okviru razširjenega programa na OŠ Beltinci 

V plesni igralnici učenke 2. in 3. razreda skozi rajalne igre, izštevanke in plesne igre 
spoznavajo osnove plesne tehnike (hoja, tek, skok, obrati ...), razvijajo gibalno 
ustvarjalnost, izražajo čustva in občutja, v skupinskem delu in pri delu v parih navezujejo in 
razvijajo medosebne odnose, na nastopih pa si krepijo samozavest in pozitivno 
samopodobo. 
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Igra za razvijanje gibalne ustvarjalnosti je Abraham, kjer učenke na poljubno glasbo v koloni 
posnemajo gibe , ki jih kaže prvi v koloni. Ko se glasba ustavi, prva steče na rep kolone in 
imamo novega vodjo. Učitelj lahko gibanje tudi usmerja s tem, da reče, naj se gibajo po tleh 
ali pa samo z rokami, določi način menjave itd. Podoben namen imajo še metode zrcaljenje, 
senčenje in diamant. Sredstvo za razvijanje domišljije je lahko tudi določena tematika 
(živali, narava..) ali različni rekviziti (obroči, traki, žoge , rute …). Največkrat so nam 
vzpodbuda za ustvarjanje koreografije risani ali filmski junaki in njihove zgodbe. 
 
Najmanj enkrat na leto se predstavimo na šolski prireditvi (jelkovanje, zaključna prireditev) 
in na prireditvi za starše (Šport špas). 
 

 
Slika 1: Plesna igralnica 

 
Pri šolskem plesnem festivalu učenke od 4. do 9. r. spoznavajo moderne plesne tehnike 
(hip hop, pop, latino), skozi koreografije izražajo svoja čustva in občutja, pri skupinskih 
plesih razvijajo socialne veščine (sodelovanje, prilagajanje, empatija), na nastopih in 
tekmovanjih pa si krepijo pozitivno samopodobo.  
 
Za razvijanje medosebnih odnosov in sodelovanja večkrat uporabljam skupinsko delo. V 
skupinah po tri si morajo učenke sestaviti kratko plesno etudo na določeno glasbo ali 
tematiko, znotraj skupine morajo določiti vodjo in po določenem času pokazati svojo etudo 
ostalim skupinam. Na ta način velikokrat nastajajo plesne koreografije. 
 
V mesecu novembru dobimo video material s predpisanimi koreografijami za šolsko 
tekmovanje, ki se jih moramo naučiti do meseca aprila, nato na šolski ravni izberemo ekipo, 
ki nas zastopa na področnem tekmovanju. Koreografije so učenkam zelo všeč, saj so 
moderne in všeč jim je moderna glasba (hip hop, pop, latino). Na tekmovanjih sodelujemo 
že več kot deset let in se redno uvrščamo na državna tekmovanja. 
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Slika 2: Šolski plesni festival 

 
Na plesnem tečaju za valeto učenci 9. razredov nadgradijo znanje družabnih plesov do te 
mere , da so sposobni odplesati polurni plesni program, to je devet plesov v paru. Z učenci 
se dobivamo enkrat tedensko po eno uro od februarja do junija, sami si izberejo partnerje, 
kar je včasih za njih velik izziv, ker ne znajo komunicirati ali pa se bojijo zavrnitve. Na plesnih 
vajah utrjujejo medosebne odnose, se družijo, zabavajo in sproščajo. Glasba jih k temu 
dodatno motivira, še posebej, če je po njihovem okusu. Naučijo se tudi osnove plesnega 
bontona , kar tudi pokažejo na sami zaključni prireditvi. 
 

 
Slika 3: Valeta 

 
Zaključek 

Ples kot šport učinkovito vpliva na motorični razvoj otroka, na njihovo moč, koordinacijo, 
vzdržljivost in gibljivost, še posebej pa na pravilno telesno držo telesa.  
 
Ples sprošča telesne in duševne napetosti. S tem, ko se gibljemo in se prepustimo glasbi ali 
drugi ritmični spodbudi, odpotujemo in za trenutek pozabimo na vsakdanje skrbi.  
S plesom pozitivno vplivamo na agresivnost, impulzivnost, hiperaktivnost, nasilništvo, 
prosocialno in antisocialno vedenje, empatijo, komuniciranje, sposobnost reševanja 
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konfliktov in razvoj inteligentnosti. To pa so veščine, ki mladim v sodobnem času 
primanjkujejo. 
 
Zato dragi učitelji, vzgojitelji in vsi, ki se kakorkoli ukvarjate z mladimi, pojdite z njimi v 
telovadnico, na igrišče, gibajte se in plešite z njimi, kajti gibanje je otrokova osnovna 
potreba, kot zrak in voda, otroci pa so naše največje bogastvo. 
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Cvetka Gomboc Alt 
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija 

MALO GOR, MALO DOL - Z IGRO DO POTEPANJA PO PREKMURJU 
 
Povzetek 
Projektno delo v sodobni šoli nadomešča tradicionalni pouk, hkrati pa krepi aktivno vlogo 
dijakov in spodbuja dijake k odkrivanju in ustvarjanju lastnega znanja.  
Naša šola že več let sodeluje v mednarodnem projektu Več znanja za več turizma, ki ga 
vsako leto organizira Turistična zveze Slovenije. Pri tem projektu se dijaki preizkusijo v vlogi 
priprave turističnih produktov, njihovi promociji in predstavitvi na turistični tržnici. V okviru 
projekta dijaki pripravljajo različne turistične produkte, ki vključujejo predstavitev krajev iz 
lokalnega okolja, oglede naravnih in kulturnih znamenitosti, pokušine kulinaričnih 
specialitet, obisk prireditev, idr. Turistični produkt mora biti zanimiv, drugačen od 
obstoječe ponudbe, da bo turiste spodbudil k obisku naših krajev. 
Projekt »Malo gor, malo dol – z igro do potepanja po Prekmurju«, ki so ga ob pomoči 
mentoric pripravili dijaki, predstavlja zanimiv način odkrivanja dela Prekmurja od Murske 
Sobote do Grada na Goričkem. 
 
Ključne besede: projektno delo, turistični produkt, Prekmurje 
 

A LITTLE UP, A LITTLE DOWN - FROM THE GAME TO THE WALKS THROUGH 
PREKMURJE 

 
Abstract 
Project work in the modern-day school is replacing traditional lessons and at the same time 
enhancing the active role of students and encouraging them to discover their own 
knowledge. 
For several years our school has been participating in the international project “More 
Knowledge For More Tourism”. In this project students are tested in the role of preparation 
of tourism products, their promotion and presentation at the tourist market. Within the 
project, students prepare various tourism products, which include presentation of places, 
sightseeing of natural and cultural sights, tasting of culinary specialties. The tourism 
product must be interesting and different from the existing offer in order to encourage 
tourists to visit our land. 
The project "A little up, a little down - from the game to the walks through Prekmurje", 
prepared by the students with the help of mentors, is an interesting way of discovering the 
part of Prekmurje from Murska Sobota to the village Grad in Goričko. 
 
Keywords: project work, tourism product, Prekmurje 
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1 Uvod 

Projektno delo je v sodobni šoli stalnica, saj nadomešča tradicionalni pouk, hkrati pa krepi 
aktivno vlogo dijakov in spodbuja dijake k odkrivanju in ustvarjanju lastnega znanja. 
Prednost projektnega dela je tudi v tem, da znanje in spretnosti, ki jih dijak pridobi niso 
posredovane samo s strani učitelja/mentorja, ampak so rezultat dijakove lastne aktivnosti.  
Projektni pristop vključuje zasnovo uresničevanja zamisli in oblikovanje specifičnega 
modela (projekta), ki predstavlja določeno zaporedje dogodkov in aktivnosti, ki vodijo v 
doseganje zastavljenega cilja v času in prostoru. (Projektno delo, 2006, str. 22) 
 
Temeljne značilnosti projektnega dela so (Projektno delo, 2006, str. 10):  

- tematsko problemski interdisciplinarni pristop, 
- konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjske razmere, 
- ciljno usmerjena in načrtovana aktivnost, ki jo izvajajo dijaki, 
- upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti dijakov, 
- kooperativnost in odprtost, 
- poudarek na izkustvenem učenju in učenju kot procesu. 

 
Projektno delo kot način učenja temelji na aktivni vlogi dijaka ob pomoči učitelja/mentorja, 
ki dijaka usmerja, spodbuja in nadzoruje.  
 
Cilj projektnega dela je zagotoviti dijakom priložnost, da razvijejo svoje sposobnosti za 
kompetenten in uspešen nastop v realnem okolju. (Projektno delo, 2006, str. 8) 
 
Delo pri projektnem delu poteka v več fazah, učitelj/mentor pa pri tem uporablja različne 
metode in oblike dela.  
 
Vsak projekt je enkratna in časovno omejena organizacijska tvorba, ki ima svoj začetek in 
konec, ko so doseženi zastavljeni cilji. (Projektno delo, 2006, str. 22) 
 
Projekt opredeljujejo naslednje značilnosti (Projektno delo, 2006, str. 22):  

- ima v naprej določen namen, saj se ponavadi nanaša na reševanje konkretnega 
problema; 

- mora biti realističen, kar pomeni, da si v projektu moramo zastaviti cilje, ki so 
uresničljivi; 

- ima različne omejitve (časovne, prostorske, finančne, idr.), ki jih moramo 
upoštevati; 

- je kompleksen; 
- je skupinska aktivnost, saj v njem sodelujejo različne delovne skupine, ki pa vse 

težijo k uresničevanju istega cilja; 
- je enovit, ker vsi stremijo k novim idejam in podajajo specifične rešitve za probleme.  

 
Rezultat projekta je lahko proizvod, storitev, idr. 
 
2 Projekt malo gor, malo dol – z igro do potepanja po Prekmurju 

2.1 Priprava turističnega produkta 

V srednji šoli si dijaki pridobivajo kompetence za delo na različnih področjih, tudi na 
področju turizma. Samo teoretično znanje pa ni dovolj, če ga ne znamo uporabiti v praksi. 
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Naša šola že več let sodeluje v mednarodnem projektu Več znanja za več turizma, ki ga 
vsako leto organizira Turistična zveza Slovenije. Pri tem projektu se dijaki preizkusijo v vlogi 
priprave turističnega produkta, njegovi promociji in predstavitvi na turistični tržnici.  
 
Turistični produkt je temeljni del turistične ponudbe. Glavne značilnosti turističnega 
produkta so (Cooper et al., 1998, str. 355):  

- neotipljivost (storitve ne moremo videti ali občutiti, preden jo doživimo),  
- minljivost (turistični produkt se ne proizvaja na zalogo) in  
- neločljivost (turist ga lahko izkoristi/užije sam na točno določenem kraju oziroma 

destinaciji). 
 
Pri pripravi turističnega produkta je tako zelo pomembno poznavanje obsega in vsebine 
turističnega povpraševanja (želja in pričakovanj bodočih turistov). Pripraviti in ponuditi 
moramo takšen produkt, ki bo v čim večji meri zadovoljil potrebe turistov.  
 
V okviru projekta Več znanja za več turizma dijaki pripravljajo različne turistične produkte, 
ki vključujejo predstavitev krajev iz lokalnega okolja, oglede naravnih in kulturnih 
znamenitosti, pokušine kulinaričnih specialitet, obisk prireditev, idr. Turistični produkt 
mora biti zanimiv, drugačen od obstoječe ponudbe, da bo turiste spodbudil k obisku naših 
krajev.  
 
2.2 Faze v projektu Več znanja za več turizma 

Priprava na projekt 

Cilj tega projekta je dijakom ponuditi možnost, da se preizkusijo v vlogi priprave 
turističnega produkta, pripravi različnih sredstev za promocijo in predstavitev turističnega 
proizvoda na mednarodni turistični tržnici festivala Več znanja za več turizma, ki vsako leto 
poteka v okviru sejma Natour Alpe-Adria v Ljubljani.  
 
Z aktivnostmi v okviru projekta začnemo, ko je razpisana tema, na katero se nanašajo vse 
aktivnosti.  
 
V okviru projekta morajo dijaki pripraviti tri stvari: 

- predstavitev turističnega produkta v obliki projektne naloge, 
- promocijski videoposnetek in  
- predstavitev na mednarodni turistični tržnici. 

 
Koraki pri pripravi turističnega produkta: 

IDEJA 
Pri izbiri idej uporabimo metodo viharjenja možganov (brainstorming). Cilj je zbrati čim več 
idej, ki bi jih lahko uporabili pri pripravi turističnega produkta. 
 
V tej fazi zberemo čim več informacij o lokalnem okolju, obstoječi turistični ponudbi 
lokalnega okolja in navežemo stike z lokalnimi turističnimi ponudniki. 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

232 

Ob tem želimo odgovoriti na naslednja vprašanja: 
- Katera destinacija v lokalnem okolju bi bila najbolj zanimiva in bi jo želeli predstaviti 

turistom?  
- Ali bomo uporabili in nadgradili že obstoječe prireditve ali pa bomo pripravili nekaj 

novega? 
- Ali imajo kakšne zanimive turistične produkte v drugih državah, ki bi jih lahko 

prenesli v lokalno okolje? 
- Koga iz lokalnega okolja bi vključili v pripravo turističnega produkta? 
- Kako bomo poimenovali turistični produkt, da bo že takoj pritegnil turiste? 

 
Ideja je lahko rezultat posameznika ali določene skupine ljudi, lahko gre za uresničevanje 
ideje, ki jo je podal nekdo iz lokalnega okolja (občina, turistično društvo, šola, idr.) in je 
namenjena točno določenemu namenu (npr. praznovanje, prireditev ob določenem 
prazniku, počitniška aktivnost, idr.). 
 
Na podlagi ideje sledi priprava turističnega produkta, ki poteka v več korakih. 
 
ODLOČITEV 
Ko smo zbrali različne ideje, se moramo odločiti za eno, na podlagi katere bomo potem 
pripravili turistični produkt (prireditev, večdnevno popotovanje, igre, idr.). Pretehtati 
moramo zanimivost ideje za turiste, uresničljivost ideje in donosnost ideje.  
 
CILJ 
Postaviti si moramo cilje, ki morajo biti realni, dosegljivi in tudi merljivi. 
Dobro postavljen cilj je ključen, da bomo lahko pripravili turistični produkt, prav tako pa 
nam bo omogočil analizo in dal smernice za nadaljnje delo. 
 
NAČRT 
Je najbolj zahtevna faza v pripravi.  
Pripraviti moramo operativni načrt izvedbe in organigram aktivnosti. Določiti moramo:  

- udeležence projekta (odgovorne osebe, izvajalce posameznih aktivnosti iz okolja), 
- ciljne skupine, katerim bo turistični produkt namenjen, 
- roke za izvedbo posameznih aktivnosti in odgovorne osebe za posamezne 

aktivnosti. 
 
Napisati moramo scenarij prireditve oz. aktivnosti, pripraviti časovnico izvedbe 
posameznih aktivnosti, skleniti dogovore s sodelujočimi, poskrbeti za varnost in ustrezno 
dokumentacijo. 
 
Sestaviti je potrebno tudi finančni načrt in trženjski načrt. 
 
Pripravimo lahko tudi check-listo za preverjanje izvedbe posameznih aktivnosti, ki smo jih 
načrtovali.  
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POST-UP 
Po izvedbi turističnega produkta sledi obračun stroškov, pohvale in zahvale sodelujočim ter 
analiza njegove izvedbe. Na podlagi izkušenj se potem odločimo za izvajanje turističnega 
produkta v enakem obsegu oz. spremembe turističnega produkta v prihodnosti.  
  
2.3 Predstavitev projekta Malo gor, malo dol – z igro do potepanja po Prekmurju 

Predstavitev turističnega produkta 

S projektom Malo gor, malo dol – z igro do potepanja po Prekmurju bi radi različnim ciljnim 
skupinam pokazali, kako lahko čas kvalitetno in zdravo preživijo v naravi. Poleg tega želimo 
v Prekmurje privabiti čim več gostov, saj menimo, da je naša pokrajina edinstveno zanimiv 
predel Slovenije, vreden ogleda. Zdi pa se nam, da se Prekmurje ne promovira dovolj, zato 
smo se odločili svojim potencialnim obiskovalcem predstaviti turistične, naravne in 
družbene znamenitosti, ki nas obdajajo v krajih, kjer živimo.  
 
Lokalna turistična agencija bi gostom ponudila enodnevni izlet po Prekmurju. Pot bi 
obiskovalce popeljala po hribih in dolinah Goričkega, do razkošnega življenja grajske 
gospode in Zmaja Kača ter starega gradu, ki ima toliko sob, kot ima leto dni. Preko zabavnih 
in poučnih dogodivščin bi se potepali po širni naravi Prekmurja, potovali malo gor in malo 
dol, ter z reševanjem prebrisanih ugank in zabavnih iger odkrivali posamezne, mogoče njim 
še nepoznane kraje. Preizkusili bi se lahko v izdelavi lončarskih izdelkov, barvanju pirhov, 
peki kruha, ribolovu in gledališču. Z Olijem bi potovali skozi življenje od začetka razvoja 
zemlje do danes. Na Gradu pa bi vsaj enkrat v življenju postali pravljična bitja in podoživeli 
grajsko življenje. Ob potovanju po Prekmurju bi obiskovalci tudi razvajali svoje brbončice s 
pravim kulinaričnim gledališčem.  
 
Program za obiskovalce in časovnica 

Za turistično agencijo smo pripravili enodnevni paket Malo gor, malo dol - z igro do 
potepanja po Prekmurju.  
 
Naš enodnevni paket je namenjen vsem, ki imajo radi naravno in kulturno dediščino 
posameznega kraja. Takšne ciljne skupine so predvsem družine z otroki, mladi, ki so željni 
svoj prosti čas preživeti čim bolj aktivno, skupine osnovnošolcev, srednješolcev ter 
študentov. Ciljne skupine so lahko prav tako domači gosti iz Prekmurja in ostalih delov 
Slovenije ter tuji gosti. 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

234 

 
Slika 1: Časovnica potepanja po Goričkem 

 
Priprava turističnega vodnika za izvedbo programa 

Obiskovalce bodo na potepanju po Prekmurju spremljali turistični vodniki lokalne turistične 
agencije.  
 
Turistični vodniki bi turiste počakali na Avtobusni postaji Murska Sobota. Vsak turistični 
vodnik bi spremljal po eno skupino obiskovalcev od začetka do konca pustolovske poti. 
Vodiči so turistom na razpolago za sprotno informiranje, kakršna koli vprašanja, prav tako 
bi se prilagodili vsakokratnim željam in potrebam turistov. 
 
Obiskovalce bi vodili v njihovem izbranem jeziku ter interpretirali kulturno in naravno 
dediščino kraja gostom na primeren način.  
 
Za strokovno izvedbo turistične ponudbe, se morajo vodniki odlično pripraviti: preučiti 
časovni okvir, možnost vožnje avtobusa in parkiranja, se pripraviti na vsebinsko plat in 
opraviti dogovore z vsemi sodelujočimi turističnimi ponudniki. 
 
Zakonsko je določeno, da skupino do 45 ljudi vodi en vodič, vendar smo se zaradi vsebine 
programa odločili, da bi en vodič vodil skupino glede na to, koliko bi bilo prijavljenih 
(družine, prijatelji bi bili skupaj v eni skupini). Največja skupina bi imela do 5 članov oz. koliko 
članov šteje družina.  
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Navodila za prebrisane uganke in igre 

Ob potepanju po Prekmurju in odkrivanju lokalnih znamenitosti bi na vsaki točki reševali 
prebrisane uganke in igre. Uganke in igre bi vodila vodička, ki bi podala obiskovalcem 
navodila. Ob pravilni rešitvi posameznih ugank bi obiskovalci po skupinah prejeli delčke 
sestavljanke (puzzle), ki bi jih na koncu potepanja sestavili v celoto. Skupina, ki zbere vse 
delčke sestavljanke, bi dobila glavno nagrado. 
 
Udeleženci bi na začetku dobili načrt poti, ki bi jim pokazal pot do cilja in možnost osvojitve 
glavne nagrade (košarice dobrot Šunkarne Kodila – dobi vsak član skupine). Ostali osvojijo 
simbolične nagrade Šunkarne Kodila (paštete, zaseka, ocvirki). 
 
Navodila za vodiča 

Oblikovanje skupin 

V potepanju lahko sodeluje do 40 udeležencev oz. posamezne družine. Na začetku 
oblikujemo skupine (največ 8 skupin po 5 članov ali pa posamezno skupino predstavlja 
družina). Vsaka skupina dobi svojega vodiča iz lokalne turistične agencije. Najmlajši član 
skupine izžreba barvo skupine. Člani dobijo majice v barvi skupine.  
 
Reševanje ugank  

Vsaka skupina dobi barvne kartončke, na katerih so zapisane črke A, B, C, D. Po postavitvi 
vprašanja, vsaka skupina dvigne kartonček s črko, ki predstavlja njihov odgovor. Ob 
pravilnem odgovoru dobi skupina delček sestavljanke.  
 

 
Slika 2: Sestavljanka Šunkarna Kodila 

 
Navodila za zbiranje delčkov sestavljanke (puzzlov)  

Vsaka skupina bi z reševanjem ugank na posameznih postajah zbirala delčke sestavljanke s 
sliko zadnje postaje. Sliko iz delčkov bi sestavila na zadnji postaji.  
 
Delčki bodo narejeni tako, da bo na karton zalepljena fotografija Šunkarne Kodila 
(razdeljena na 8 delov). Hrbtna stran delčkov sestavljanke bo v barvi skupine. 
 
Vodič bi imel za vsako skupino delčke sestavljanke ustrezne barve v vrečki barve skupine. 
Vsaka skupina ima prazno vrečko za zbiranje delčkov.  
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Na vsaki postaji bi izvajali tudi igre. Zmagovalec posamezne igre dobi še dodatni delček 
sestavljanke. Vsaka skupina lahko na posamezni postaji dobi dva delčka sestavljanke in sicer 
delček za pravilno rešeno uganko in delček za zmago v posamezni igri.  
 
V primeru, da na posameznih postajah ne rešijo uganke (ne dobijo vseh delčkov za 
sestavljanko), lahko na zadnji postaji dobijo manjkajoči delček sestavljanke z rešitvijo 
dodatnih ugank (bonusov). Uganke na zadnji postaji se bodo nanašale na poznavanje 
znamenitosti, ki jih bodo spoznali ob potepanju po Prekmurju.  
 
Na končni postaji vsaka skupina iz zbranih delčkov sestavi sliko Šunkarne Kodila. Skupina, 
ki sestavi sestavljanko tekom potepanja po Prekmurju, dobi glavno nagrado Šunkarne 
Kodila.  
 
V primeru, da nobena skupina ne sestavi celotne slike, dobi glavno nagrado skupina, ki je 
zbrala največ delčkov sestavljanke. Ostale skupine dobijo simbolične nagrade Šunkarne 
Kodila.  
 
Trženje 

Pomemben del priprave turističnega produkta je tudi priprava trženja le-tega. 
 
Namen oglaševanje je informirati ter prepričati ciljne skupine, da se bodo odločile za 
ponudbo.  
 
Za kvalitetno oglaševalsko akcijo je potrebno izbrati primerne oglaševalske posrednike oz. 
medije oglaševanja, preko katerih bi poslali oglas v javnost, ter ustrezno sredstvo 
oglaševanja, ki je sam oglas oz. oglasno sporočilo. 
 
Tako bi ciljne skupine seznanili: 

- z oglasom preko naše spletne strani,  
- z oglasnim sporočilom preko facebooka,  
- z osebnim pismom preko elektronske pošte, 
- z videoposnetkom preko spletnih strani sobotainfo.com ter pomurec.com za 

domačo ciljno skupino, 
- z videoposnetkom preko spletne strani youtube.com, 
- z oglasnim sporočilom v najbolj branih časopisih Delo in Večer, 
- z aplikacijo Snapchat in Instagram - znana oseba se fotografira pred turističnimi 

znamenitostmi (dogovor z Niko Zorjan in Vladom Kreslinom). 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

237 

 
Slika 3: Zloženka – zunanja stran 

 
Naredili bi zemljevid poti z opisom posameznih postaj in brošuro, ki bo vsebovala podatke 
o programu, ceni programa, pot potovanja in kontaktne informacije. Zemljevide bi 
posredovali:  

- na turistične informativne centre na področju Pomurja,  
- v hotele in apartmaje na področju Pomurja ter 
- v gostilne in restavracije. 

 

 
Slika 4: Zemljevid – zunanja stran 
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Slika 5: Zemljevid – notranja stran 

 
Zaključek  

Projekt »Malo gor, malo dol – z igro do potepanja po Prekmurju« predstavlja Prekmurje kot 
zeleno, aktivno in zdravo, saj ima turistične znamenitosti, ki nudijo turistom: 

- aktivne počitnice, kot so igranje v naravi, razna kmečka opravila, kot so peka kruha, 
izdelava pirhov ter lončene posode. Spoznavanje grofovskega življenja na gradu, 
Zmaja Kača in legende o njegovem delovanju. Obiskovalci pa se lahko preizkusijo 
tudi v ribolovu. 

- doživetje v naravi, kot so vožnja z vlakcem po Gradu, reševanje ugank, spoznavanje 
vulkana na Goričkem in okolice. 

- gastronomijo, kjer bomo turistom nudili prave prekmurske specialitete, kot so jih 
pripravljale naše babice, ter uživanje v prijetnih ambientih Turistične kmetije 
Ferencovi, Kozelinovi in Šunkarna Kodila. 

- zdravilno svež zrak in veliko gibanja. 
 
Sklep 

Projektno delo omogoča dijakom razvijanje spretnosti in veščin, ki jih bodo potrebovali v 
vsakdanjem življenju ter pri poklicnem delu. Projekt Več znanja za več turizma omogoča 
dijakom pridobivanje novih znanj in spretnosti, kot so pisanje scenarija za film, snemanje in 
montaža promocijskega videoposnetka, sodelovanje z lokalnim okoljem in navezovanje 
stikov s potencialnimi delodajalci. Dijaki se v projekt radi vključujejo, saj lahko pri njem 
razvijejo in uresničijo svoje ideje, hkrati pa te zamisli kdaj tudi izpeljejo v praksi. Da so 
turistični produkti res dobri dokazujejo odzivi obiskovalcev na sejmu Alpe-Adria in tudi 
zanimanja turističnih agencij, ki dijakom ponujajo možnosti izpeljave pripravljenih 
turističnih produktov v njihovi organizaciji.  
 
Literatura in viri 

1. Atlagič G. … et al. (2006). Projektno delo: gradivo za učitelje. Ljubljana: Center za 
poklicno izobraževanje. 

2. Cooper C., et al. (1998). Tourism Principles and Practice. New York: Addison Wesley 
Longman Publishing,. 

3. Cvikl H., A. Alič. (2009). Uvod v ekonomiko turizma: gradivo za 1. letnik. Ljubljana: 
Zavod IRC.  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

239 

4. Mag. Golc S. (2010). Gradivo za usposabljanje: Projektno vodenje za vsak dan. Ptuj: 
Ljudska univerza. 

 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

240 

Nuša Grah  
Osnovna šola Bakovci, Osnovna šola I Murska Sobota 

RAZVIJANJE SPRETNOSTI NADARJENIH UČENCEV PRI POUKU ANGLEŠKEGA 
JEZIKA 

 
Povzetek 
Prispevek se osredotoča na razvijanje spretnosti nadarjenih učencev pri pouku angleškega 
jezika. Obstajajo številne dodatne obogatitvene dejavnosti za učence, ki zmorejo in si želijo 
narediti več, kot njihovi sošolci. V prispevku je predstavljeno nekaj primerov tovrstnih 
dejavnosti, s katerimi nadarjeni učenci poglabljajo svoje znanje, odkrivajo neznane svetove 
in osebnostno zorijo. Poseben poudarek je namenjen obliki učenja, kjer v vlogi učitelja 
nastopa učenec. 
 
Ključne besede: nadarjeni, dejavnosti, pouk angleškega jezika 
 

DEVELOPING SKILLS OF GIFTED STUDENTS DURING ENGLISH LESSONS 
 
Abstract 
This article focuses on developing skills of gifted and talented students in English language 
lessons. There are many additional enriched activities for students who can and wish to do 
more comparing to their class-mates. The contribution presents some examples of such 
activities, which serve gifted students to deepen their knowledge, to discover the 
unknown, and develop their personal growth. Special attention is drawn to a learning 
method where a student performs as a teacher. 
 
Keywords: gifted, activities, English language lessons 
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Uvod 

Sodobni pouk že dolgo časa ne temelji več na frontalni obliki, kjer učitelj podaja znanje, 
učenci pa ga pasivno sprejemajo. Sodobni didaktični pristopi v ospredje postavljajo učenca, 
učitelj pa je zgolj usmerjevalec, svetovalec in podpornik v učnem procesu. Izkušnje kažejo, 
da so učenci veliko bolj motivirani, ko imajo sami večjo vlogo v procesu pouka, se 
povezujejo s sošolci, rešujejo probleme, zastavljajo vprašanja, iščejo odgovore – so aktivni. 
V vsakem razredu so učenci s posebnimi potrebami, med njimi tudi nadarjeni učenci. Tem 
učencem smo učitelji dolžni prilagoditi način poučevanja in aktivnosti ter ustvariti tako 
okolje, v katerem se bodo učenci zmožni razvijati; okolje, kjer bodo sami prevzemali več 
odgovornosti na način in skozi učne oblike, ki jih bodo motivirale in jim omogočale 
poglabljanje znanja na področjih, ki jih še posebej zanimajo. 
 
Nadarjeni učenci pri pouku angleškega jezika  

Angleški jezik je jezik, ki naj bi ga znal govoriti vsak. Je tuj jezik, ki se ga otroci (vsaj v 
zadnjem obdobju) začnejo učiti v zgodnji starostni dobi. Pižorn (2014: 49–51) trdi, da je 
najučinkovitejša pot k usvojitvi osnov tujega jezika potopitev v tuje jezikovno okolje, kar pa 
ni dovolj za uspešno šolsko vključitev. Pomembno je, da učitelji tujih jezikov v razredu 
prepoznamo in dobro spoznamo učence, ki so nadarjeni na jezikovnem področju.  
 
V svetu še do danes ni poenotene definicije nadarjenosti, zato se opiramo na različne 
avtorje in metodologije dela z nadarjenimi učenci, povzete iz teorije in prakse. 
 
Zakon o osnovni šoli (1996) v 11. členu opredeljuje, da so nadarjeni učenci tisti učenci, ki 
izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih 
učnih področjih, v umetnosti ali športu. Zakon določa (prav tam), da šola tem učencem 
zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, 
metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne 
in skupinske pomoči ter druge oblike dela. 
 
Renzullijev teoretični model (Renzulli 1986 v Žagar 2006: 10–11) nadarjenost opredeljuje v 
obliki treh razsežnosti, ki skupaj tvorijo nadpovprečne sposobnosti, zavzetost za reševanje 
in kreativnost. Nadpovprečne sposobnosti se tukaj izkazujejo kot splošne sposobnosti, 
merjene s testi inteligentnosti in se izražajo v šoli ter specifične sposobnosti, ki jih 
presojamo s pomočjo opazovalnih tehnik. Nadpovprečna kreativnost se kaže kot 
fluentnost, fleksibilnost in izvirnost mišljenja, odprtost za izkušnje; to se ugotavlja s testi 
kreativnosti in z opazovalnimi tehnikami. Zavzetost za reševanje nalog se kaže v obliki 
entuziazma, vpletenosti v problem, postavljanja visokih ciljev ipd. 
 
Nadarjeni učenci so učenci s posebnimi potrebami, zaradi katerih je pomembno pri pouku 
angleškega jezika prilagoditi delo s temi učenci. Collangelo (v Ferbežer in Kukanja 2008: 10–
11) ugotavlja, da so socialno-emocionalne potrebe nadarjenih učencev izrazitejše in 
opaznejše v primerjavi z ostalimi. Pravi, da je najbolj kritično obdobje v socialnem razvoju 
zgodnja puberteta; nadarjeni pa nimajo niti boljše niti slabše samopodobe kot njihovo 
vrstniki. Prav tako visoka inteligenca še ne zagotavlja zrelosti in dobrega značaja nadarjenih 
učencev.  
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Halliwell (1992) izpostavlja nekaj lastnosti nadarjenih učencev, na katere moramo biti 
učitelji pozorni: ti učenci imajo naraven občutek za jezik, so kreativni pri izražanju, želijo 
sami tvoriti jezikovne strukture, radi se pogovarjajo v tujem jeziku, hitro se učijo besedišča 
in slovnice, povezujejo in razvrščajo besede in jezikovne strukture, razumejo sobesedilo, 
učijo se s sklepanjem in predvidevanjem, zmožni so samorefleksije, zanimajo se za kulturne 
značilnosti učnega jezika. Pižorn (2014: 54–55) opozarja, kako pomembno je, da se 
potrudimo preprečiti, da nadarjeni učenci ne bi izgubili motivacije za učenje tujega jezika. 
Bistveno je, da pouk od takega učenca zahteva dovolj velike in zahtevne izzive, in ne gre za 
neka ponavljanja v enakih oblikah. Ingram (2008) in Ofsted (2011) pravita, da nadarjeni 
učenci pri pouku tujega jezika napredujejo, če znajo znanje uporabiti v različnih situacijah, 
so samoiniciativni in znajo zagovarjati lastna stališča ter so razvili samostojnost pri 
uresničevanju zastavljenih nalog.  
 
Pomembno je, da učitelj pri pouku jezikovne spretnosti, ki zajemajo branje, poslušanje, 
pisanje in govor, poučuje vsaj približno enakomerno. Kot trdi Pižorn (2014: 55), pa je 
najpomembneje, da aktivnosti ponujajo kognitivni izziv, saj v nasprotnem primeru 
zahtevajo le enoznačno rešitev in veliko ponavljanja. Take aktivnosti pa za nadarjene 
učence nikakor niso primerne, saj jih dolgočasijo in jih demotivirajo za delo. Nadarjeni 
učenci namreč zelo hitro zaznajo, če so naloge avtentične ali pa so zgolj same sebi namen.  
Juriševič (2014: 18) na podlagi raziskave ugotavlja, da nadarjene učence za delo najbolj 
motivirajo tisti didaktični pristopi, ki spodbujajo učenje z razumevanjem na odnosni ravni 
šolske komunikacije, tj. z ustvarjanjem sproščenega in sodelovalnega vzdušja, s 
spoštovanjem različnosti, z zaupanjem učitelju, s podeljevanjem priznanj za dosežke, z 
možnostjo odločanja, s sprejemanjem napak kot sestavnega dela učenja. Raziskava je 
pokazala, da si nadarjeni učenci želijo predvsem večjo mero upoštevanja njihovih interesov, 
spoštovanja različnih mnenj, dovolj časa za učenje ter več humorja in sproščenosti. 
 
Obogatitvene dejavnosti za nadarjene učence med poukom in izven pouka angleškega 
jezika  

Angleški jezik ponuja številne aktivnosti, preko katerih lahko učenci poglabljajo svoje 
znanje in razvijajo svoj potencial. Med samim poukom učencem lahko ponudimo dodatne 
naloge, ki zahtevajo več premisleka in so zasnovane problemsko. V tem delu bomo 
predstavili zgolj nekaj primerov obogatitvenega dela za nadarjene učence med poukom in 
izven njega. 
 
Učna pomoč šibkejšim učencem 

Eden izmed načinov vključevanja nadarjenih otrok v proces učenja je tudi učna pomoč 
šibkejšim učencem, ki jo lahko tako med kot tudi izven pouka izvajajo nadarjeni učenci. 
Večina nadarjenih učencev med poukom z veseljem z razlago pomaga šibkejšim učencem, 
vendar je prostovoljcev za učno pomoč izven pouka bistveno manj. S tem ko nadarjeni 
pomagajo šibkejšim, utrjujejo svoje spretnosti, hkrati pa pridobivajo na samopodobi in 
postajajo zrelejši, saj se zavedajo, da s svojim znanjem pomagajo drugim in tako razvijajo 
občutek empatije. Ta način vključujočega učenja lahko pri pouku uporabljamo že zelo 
zgodaj; tudi pri učencih v četrtem razredu, ki sicer še niso evidentirani kot nadarjeni učenci, 
vendar so pri delu zelo hitri, iniciativni, in izkazujejo značilnosti, ki jih lahko najdemo pri 
nadarjenih učencih. Mlajši učenci so za tovrstne dejavnosti motivirani še veliko bolj kot 
starejši, pri katerih motivacija tudi sicer začne nekoliko upadati. 
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Bralno tekmovanje in razvijanje bralne pismenosti  

Nadarjeni učenci naloge pri pouku velikokrat rešijo v veliko krajšem času, kot to naredijo 
njihovi sošolci. Poleg ponujenih zahtevnejših nalog, križank ipd. knjižna polica v razredu 
učencem pri vsaki uri ponuja vrsto knjig v angleškem jeziku, po katerih učenci radi posežejo. 
Pri tem je dvojna korist, saj se učenci ne dolgočasijo ali celo motijo druge, ampak pri tem 
tudi poglabljajo besedišče v tujem jeziku, razvijajo bralno pismenost in pridobivajo občutek 
za kulturo tujega jezika. Nadarjeni učenci na naši šoli se radi odločajo za bralno tekmovanje, 
kjer lahko dosežejo srebrno ali zlato priznanje na šolski ravni. Vseeno pa moramo poudariti, 
da je zanimanja za branje več pri mlajših učencih (od 4. do 7. razreda), medtem ko le-to v 
zadnjih dveh razredih precej upada. 
 
Učenec v vlogi učitelja 

Učna oblika, ki se kaže kot zelo učinkovita, je ta, kjer vlogo učitelja prevzame učenec. Ta 
oblika je primernejša za učenje zadnje triade, saj zahteva že veliko znanja, suverenosti, 
samoiniciativnosti in odgovornosti. Zanjo se že na začetku šolskega leta odločijo učenci, ki 
si že v osnovi želijo več, so pripravljeni sprejeti najzahtevnejše naloge in ki z veseljem 
pripravijo aktivnosti za sošolce. Nadarjeni učenci si lahko izberejo področje, ki jih zanima (ni 
nujno, da gre za temo iz učnega načrta, lahko pa tudi) in ga posredujejo učiteljici. Nato se 
skupaj z učiteljico dogovorijo o možnostih, kako bi lahko to temo predstavili pred sošolci in 
izdelajo preprosto učno pripravo. Izkazalo se je, da imajo učenci zelo dobre predloge, saj 
izhajajo iz lastnih interesov in želja, na kakšen način bi se sami radi učili. Sošolci pred 
nadarjenim učencem, ki je v vlogi učitelja, nimajo toliko zadržkov kot pred učiteljem, zato 
se lahko lažje vključijo v učni proces in s tem tudi odnesejo več znanja.  
 

 
Slika 1 prikazuje učno pripravo na temo »Žepnina«, ki sta jo v  
minulem šolskem letupripravili nadarjeni učenki iz 8. razreda. 

 
Učenki sta si najprej izbrali temo, ki ju je zanimala in se z učiteljico pogovorili o možnostih 
izvedbe učne ure. Nekaj pomoči s strani učiteljice sta dobili predvsem pri oblikovanju učne 
priprave in korakih učne enote, sicer pa sta metode in oblike dela izbrali samostojno. Učenki 
sta s pomočjo računalnika predstavili fotografije in stripe, ki se navezujejo na žepnino in 
tako so sošolci brez težav ugotovili namen in temo učne ure. Pred osrednjim delom sta 
nekaj učencev povprašali, ali dobivajo žepnino, v kolikšnem znesku, ter za kaj jo porabijo. 
Pri tem so sošolci podajali različne odgovore. Učenki učiteljici sta nato razdelili listke z 
besedilom o žepnini in določile bralce, ki so besedilo prebrali. Po končanem branju sta 
sošolcem zastavili nekaj vprašanj, s pomočjo katerih so že lahko oblikovali svoja stališča do 
žepnine pri najstnikih. Nato so učenci delali v parih, in sicer so oblikovali kritična stališča v 
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povezavi z besedilom in iz vsakdanjega življenja. Na koncu je sledilo poročanje in 
oblikovanje sklepov.  
 
Učenki učiteljici sta se v vlogi učiteljic dobro znašli, saj sta predstavljali temo, ki ju zanima in 
sta se nanjo dobro pripravili. Sošolci so med uro bili sproščeni in motivirani za delo, saj o 
temi ogromno vedo že iz vsakdanjega življenja. Učna ura je bila popestritev pouka, hkrati 
pa so učenci navdušeni, ko tudi sami nosijo velik del odgovornosti. Po pogovoru so tudi 
učenci izrazili željo, da bi tovrstnega učenja med poukom angleškega jezika lahko bilo še 
bistveno več.  
 
Sklep 

Nadarjeni učenci si želijo biti aktivno vključeni v pouk, prevzemati več odgovornosti in 
oblikovati predloge na podlagi lastnih zanimanj. S tem, ko svoje znanje prenašajo na 
sošolce, krepijo svoje spretnosti in pridobivajo na samopodobi. Pomembno je, da učitelji 
prisluhnemo potrebam nadarjenih učencev, jih spodbujamo in usmerjamo na poti 
odkrivanja neznanega.  
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SPODBUJANJE BRALNE KULTURE IN BRALNE PISMENOSTI S POMOČJO 
RAZLIČNIH VEJ KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 

 
Povzetek 
Bralna kultura je pomemben del kulturno-umetnostne vzgoje in kulturne pismenosti. Njen 
razvoj je povezan z različnimi oblikami spodbujanja branja in razvijanja bralčeve potrebe po 
branju ter dojemanju branja kot vrednote. Ima ključno vlogo pri razvoju bralne pismenosti. 
Ta zajema vse jezikovne dejavnosti: zmožnost izražanja, poslušanja, razumevanja govornih 
in pisnih besedil. Kot zmožnost in družbena praksa se razvija vse življenje, prežema vse 
človekove dejavnosti in je izjemnega pomena za razvoj družbe. Vendar se številne družbe 
soočajo z upadanjem branja in širše pismenosti prebivalstva zaradi vrste dejavnikov, ki jih 
šola ne more v celoti nadzorovati. V prispevku so predstavljeni različni primeri dobrih praks 
– dejavnosti, s pomočjo katerih sem si odgovorila na osrednje vprašanje: kaj storiti, da bi 
učenci razvili bolj učinkovito bralno zmožnost, ki bi omogočala vseživljenjsko pismenost 
kot trajno zmožnost uspešnega govornega in pisnega sporazumevanja. 
 
Ključne besede: bralna kultura, literatura, video, natečaji 
 
 

PROMOTING THE READING CULTURE AND THE READING CAPACITY WITH 
THE HELP OF VARIOUS TYPES OF CULTURAL AND ART EDUCATION 

 
Abstract 
Reading culture is an important part of cultural and art education. Its development is based 
on various ways of promoting reading and developing the reader's need for reading and 
the perception that reading is valuable. It plays the key role in the development of reading 
literacy. This includes all linguistic activities: the ability to express oneself, listening 
comprehension, understanding of spoken and written texts. It develops as a capacity and 
social behaviour and is of tremendous importance for the development of society. Many 
societies note a decline in reading and a reduction in literacy as a result of factors that the 
school cannot control on the whole. I present examples of good practice: Planned activities 
that helped me to answer the key question: what can be done to help students develop 
effective reading skills? It is intended to give the students a lifelong writing competence 
and to enable them a lasting ability of successful oral and written communication. 
 
Keywords: reading culture, literature, video, contests 
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1 Pomen kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju 

Kulturno-umetnostna vzgoja, področje na presečišču vzgojno-izobraževalnega in 
kulturnega sektorja, je v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru prvič opredeljena v 
Nacionalnih smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju. V 
smernicah je opredeljen pomen načrtnega razvoja kakovostne kulturno-umetnostne 
vzgoje, cilji in načela. Zapisano je, da je pri uresničevanju ciljev – od uresničevanja temeljne 
človekove pravice do izobraževanja in sodelovanja na kulturnem področju, razvijanja 
ustvarjalnosti, izboljšanja kakovosti izobraževanja, razvijanja estetske občutljivosti in 
kritičnega odnosa do kulturne umetnosti − ključno partnerstvo vzgojno-izobraževalnih in 
kulturnih ustanov ter posameznikov, ki se zavedamo načrtnega razvoja kakovostne 
kulturno-umetnostne vzgoje (Bucik, Požar Matijašič in Pirc 2011, str. 5). Vsi, ki delamo z 
mladimi, moramo upoštevati, da imajo vsi otroci in mladi pravico do spodbudnih kulturnih 
izkušenj, ki jih navdihujejo, spodbujajo njihovo domišljijo ter prispevajo k njihovemu 
celostnemu razvoju in vseživljenjskemu učenju. Trdim, da mora biti kulturno-umetnostna 
vzgoja odprta, učitelj pa inovativen pri uporabi raznovrstnih didaktičnih pristopov in pri 
vključevanju najnovejših didaktičnih spoznanj, ki otrokom in mladim omogočijo 
spoznavanje vseh umetnostnih področij na visoki kakovostni ravni. Šola se mora odpirati v 
širši družbeni prostor, le tako lahko posameznikom pomagamo, da presegajo že 
preizkušene poti. S tem jim omogočimo graditi, dograjevati, plemenititi njihov kulturni in 
tudi svetovni nazor.  
 
V nacionalnih smernicah je opredeljen seznam področij, ki v skladu s cilji kulturno-
umetnostne vzgoje vključuje in povezuje (prav tam, str. 10): bralno kulturo, film in 
avdiovizualno kulturo, glasbeno umetnost, kulturno dediščino, likovno umetnost idr. 
Seznam je sicer odprt in nikakor dokončen, bistvena pa je kroskulikularnost, ki mora biti 
vpeta v vse učne predmete in druge šolske dejavnosti. Tega se dobro zavedam, menim, da 
predvsem zaradi izkušenj, ki sem jih pridobila kot učiteljica slovenščine v programih 
srednjega poklicnega izobraževanja, gimnazije in osnovnošolskega izobraževanja: poleg 
poučevanja slovenščine tudi kot učiteljica v podaljšanem bivanju, kot mentorica tekmovanj 
iz znanja slovenščine, mentorica obšolskih dejavnosti – npr.: Igrajmo se gledališče in Bralne 
urice za slabše bralce, s sodelovanjem v timu za spodbujanje bralne pismenosti, 
sodelovanjem na različnih natečajih, v projektih, pri delu z nadarjenimi učenci idr.  
 
Ravno zaradi raznovrstnosti izkušenj in širšega vpogleda v učne načrte od 1. razreda naprej 
se dobro zavedam, kako pomembno popotnico lahko dajem učencem/dijakom za celo 
življenje, predvsem če delujem z zgledom, ki je najboljša motivacija. Sledim indijskemu 
pesniku Tagoreju, ki je dejal (2011, str. 5): »Nekje v nekem kotičku svojih src smo vsi še vedno 
učenci!« Kdor ne priznava, da se veliko nauči od svojih učencev, ni dober učitelj. »Številni 
nas po svojih sposobnostih prekašajo, nam pa ostane neprecenljiva vloga prenašanja 
našega znanja in izkušenj, ki jih mladi zaradi svoje mladosti nimajo /…/« (Lorenčič 2010, str. 
137). V prispevku so tako predstavljene raznovrstne dejavnosti, ki spodbujajo bralno 
kulturo in bralno pismenost s pomočjo različnih vej kulturno-umetnostne vzgoje, predvsem 
v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju, v sklopu podaljšanega bivanja, obšolske 
dejavnosti in inovativnega sodelovanja med osnovno šolo in gimnazijo. Vse dejavnosti so 
usmerjene k učencu, spodbujanju njegove motivacije in aktivne udeležbe. Kulturno-
umetnostna izkušnja, ki je učencem ponujena na ustrezen način, namreč spodbuja ves 
spekter njihovih senzornih, intelektualnih, čustvenih in motivacijskih plati osebnosti. V 
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svojem absolutnem jih senzibilizira, povečuje solidarnost, empatijo, izoblikuje občutljivost 
idr. (Kranjc idr. 2016, str. 8). S takšnimi metodami osmišljamo življenje posameznega 
učenca in učinkoviteje dosegamo učne cilje brez pritiska z učnimi načrti in ocenjevanjem. 
To se mi zdi najpomembnejše. Učenci se namreč v dejavnosti vključujejo prostovoljno. Ob 
tem pa uresničujem osebno vizijo: z različnimi področji kulturno-umetnostne vzgoje učence 
vzgajam v kultivirane bralce in pisce.  
 
1.1. Bralna kultura in bralna pismenost 

Prizadevanja za izboljšanje bralne pismenosti so v slovenskem šolskem sistemu prisotna 
več deset let, najbolj intenzivna pa so od leta 2010, tj. objave dosežkov učencev v 
mednarodni raziskavi PISA 2009. Čemu? Zaradi nižjih povprečnih dosežkov slovenskih 15-
letnikov od povprečja držav EU v raziskavi PISA 2009 in evidentiranega negativnega trenda 
(PISA 2006 in 2009, v Nominal 2013). V strokovni literaturi je bralna pismenost opredeljena 
kot zmožnost in družbena praksa, ki se razvija vse življenje v različnih okoliščinah in na 
različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti. Je stalno razvijajoča se zmožnost 
posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta 
zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje 
branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in 
je ključna za razvijanje posameznikovih potencialov ter njegovega uspešnega sodelovanja 
v družbi. Samo bralno pismeni posameznik omogoča vsestranski razvoj slovenske družbe 
(Pečjak idr. 2017).  
 
Razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture je sicer v vzgojno-izobraževalnem sistemu 
dokaj dobro zastopano, saj je vključeno v kurikulih in učnih načrtih številnih področij 
oziroma predmetov. Raziskave pa kažejo, da bi morali za doseganje ustrezne bralne 
zmožnosti bolj natančno skrbeti za razvoj posameznikove bralne pismenosti. Pečjak idr. (v 
Bucik, Požar Matijašič in Pirc 2011, str. 29) pravijo, da je spodbujanje bralne kulture 
pomemben kazalnik kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
 »Gledati stvarem strmo / v oči /…/ predvsem ko bodejo / zahteva pač pogum. /…/ Misli, 
misli, veliko beri. / Ne boj se. Nekoč se bo knjiga zaprla. /…/ Kar si si dal, bo tudi ostalo.« 
(Golob 2016/17, str. 10) 
 
2 Primeri dobrih praks s pomočjo različnih zvrsti umetnosti 

Vsi, ki delamo z otroki, se zavedamo, da tradicionalni učni pristopi ne zadoščajo več. Vedno 
bolj jih nadomeščajo modeli, ki so usmerjeni k učencu, spodbujanju njegove motivacije ter 
njegovi aktivni udeležbi. Kulturno-umetnostna vzgoja lahko na tem področju odigra 
pomembno vlogo. Veliko znanstvenih študij priča o pozitivnih učinkih umetnosti na otroke 
– stik z umetnostjo lahko spodbudno vpliva na osebno avtonomijo in posameznikovo 
emancipacijo, sposobnost opažanja in kritičnega razmisleka, dejavnost in ustvarjalnost. 
Različna umetnostna polja vsaka s svojimi izraznimi sredstvi razpirajo aktualna, sodobna 
vprašanja, problematike in dileme. Kakovostna umetniška dela so nedvomno koristen 
pripomoček in primerno izhodišče za motivacijo in pogovor o branju, obenem pa njihova 
umetniška vrednost bogati posameznika tudi na druge načine. 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

248 

2.1 Povezovanje med učenci OŠ Petrovče, POŠ Trje in dijaki Gimnazije Celje - Center 

V šolskem letu 2017/18 sem z dijaki Gimnazije Celje - Center, kjer poučujem, sodelovala na 
tekmovanju iz znanja slovenščine − Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu (v 
nadaljevanju SIDJ). K sodelovanju so nas pritegnili predvsem cilji tekmovanja (More in Žele, 
2017): »Glavni cilji so spodbuditi delo učencev in dijakov s književnimi besedili: spoznavanje 
s sporočilnostjo in sestavinami književnih del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in s 
prenosom književnega dela v filmski jezik; spodbuditi ustvarjalno rabo slovenščine; 
spoznavanje in raba sodobnih medijev ter skupinsko delo učencev in dijakov.« Ob tem mi 
je tekmovanje kot učiteljici slovenščine ponudilo možnost, da književni pouk prenesem iz 
učilnice, dijakom pa dejavni, celostni stik z literaturo, predvsem zaradi tega ker so književna 
dela izbrali sami. V vsebini tekmovanja sem prepoznala edinstveno priložnost za vzgojo 
kultiviranega bralca, saj tekmovanje spodbuja in razvija branje besedil ne zgolj za spontani 
bralni užitek, ampak zato da bi dijaki dokazali višje razvite zmožnosti branja in razumevanja 
sporočilnosti, ki jo morajo prenesti tudi na filmski trak. Filmska izkušnja z »ostrenjem« 
pogleda zaobseže tudi premislek ob/o videnem in odigra pomembno vlogo pri razvoju 
mladostnika. Pripomore k oblikovanju estetske občutljivosti, krepi socialno medijsko 
pismenost in spodbuja ustvarjalno rabo slovenščine. Dijake/učence seznanjam s 
pomembnostjo maternega jezika, temeljem narodne identitete. Hkrati smo obšolsko 
dejavnost povezali tudi z Evropskim letom kulturne dediščine. S kratkim filmom z naslovom 
Obrazi spregledanih, posnetim po literarni predlogi Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, 
Samorastniki, smo ustvarjalci opozorili na pomembnost kulturne zavesti in zavesti o 
dediščini, ki je hkrati eno izmed področij kulturno-umetnostne vzgoje − kot tudi filmska 
umetnost. Pri filmu so kot igralci – Metini otroci − sodelovali tudi učenci OŠ Petrovče, POŠ 
Trje, in sicer dva prvošolca, en tretješolec in deklica, ki obiskuje vrtec, ki se nahaja v 
prostorih šole. Z vsebino literarnega dela sem seznanila vse svoje učence v podaljšanem 
bivanju, skupaj smo si ogledali film in se pogovorili o vsebini. Njihovo doživljanje o 
prebranem je bilo zame pretresljivo, prepoznali so sporočilnost, ne glede na to da je branje 
tovrstne literature zahtevno. Ob tem smo se pogovorili tudi o izbiri literarne predloge za 
tekmovanje. Dijake je namreč prepričal odlomek v Branjih 3 oziroma poglavje Shod 
samorastnikov: »/…/ Z vami je tako: vi niste kakor drugi otroci − vi ste samorastniki. Vi se 
niste odzibali po zibelkah, vaše zibelke so razgoni, brazde, zare, kjer vas je žgalo sonce in 
vas je mučil dež. /…/ Zato ste kot samorastniki. Sami ste se izlevili, brez goje, kot izgubljena 
samorastna setev v razgonu. Kakor se samorastnik zgrabi z okolico, tako se morate tudi vi, 
Hudabivniki, zgrabiti z življenjem. Kjer stojite, poženite korenike. Ne dajte se teptati od 
drugih, ne prenašajte ponižno krivic, ali tudi vi ne prizadevajte nikomur, nobenemu 
bližnjemu nobenih krivic. – Poglejte, mene so položili na martrnico, ko še dobro vedela 
nisem, kaj je svet. Mogoče bodo polagali tudi vas. Tedaj stisnite zobe in si mislite, da ste 
samorastniki − da ste Hudabivniki. Zdaj, po meni, vas je devet, čez petdeset let vas bo sto, 
čez sto let vas bo petkrat, desetkrat toliko. Potem si boste združeni lahko priborili svojo 
enakovrednost, svoje pravice /…/.« (Ambrož idr. 2010, str. 369−370) Dijaki so v Metinih 
besedah prepoznali krivice, trpinčenje in ignoranco, ki je tudi danes zelo prisotna med 
mladimi. V nadaljevanju je zapisana pisna predstavitev filma. Menim, da jasno razkriva 
vsebino našega filma, predvsem pa sporočilo, ki smo ga želeli posredovati vsem, ne samo 
mladim: »V noveli predstavljena ljubezenska zgodba med revno kajžarsko hčerjo Meto in 
Ožbejem, sinom bogatega Karničnika, ki sta pripadnika dveh povsem različnih družbenih in 
socialnih slojev, opisuje moralni spopad med »malim« in »velikim« človekom. V središče 
novele je postavljena Meta, brezpravna ženska, samohranilka in pankrtska mati, ki je 
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vsakodnevno zatirana in mučena, vendar se z uporništvom in s samozavestjo, brez pomoči 
slabiča Ožbeja, prebija skozi tegobe. Boj, ki ga bije Meta, nosi prvine žilavosti in želje po 
lepšem in pravičnejšem svetu zatiranega družbenega sloja, malih ljudi. Te prvine poskuša 
prenesti tudi na svoje otroke, samorastnike, polne življenja in vztrajnosti. Metina vera nas 
je spremljala ob snemanju kratkega filma. Z njim smo želeli opozoriti na obraze mnogih v 
današnji družbi − predvsem mladih. Gledamo jih, srečujemo jih, poznamo jih, vidimo jih, a 
jih spregledamo. Hoteli smo izpostaviti brezbrižnost, odtujenost, prikrito nasilje, kar 
zmoremo in znamo povzročati ljudem, pa četudi brez pravega vzroka. Vedno več nasilja je 
med mladimi. Glavno junakinjo v filmu predstavlja srednješolka Laura, ki je osamljena in 
priljubljena tarča posmeha med vrstniki. Prikazana je kot žrtev vsakodnevnega vrstniškega 
nasilja. Menimo, da sta si z Meto podobni, a hkrati tako različni. Obe sta zatirani, trpinčeni, 
obsojeni, krivi – brez krivde. Spregledani! V različnem času, v drugih okoliščinah. Bolj ali 
manj prikrito nasilje Lauro privede do knjižnice, do Samorastnikov. Laura se poistoveti z 
Meto. Čuti njeno bolečino. Spozna, da se Meta kljub trpinčenju ne vda. Iz nje črpa moč. 
Laura nosi knjigo povsod, bere jo tudi med poukom. Svoj mir najde na obzidju gradu, ki 
predstavlja njeno pribežališče. Pred očmi se ji prikazuje prizor Mete, ko nagovarja svoje 
otroke. Sliši njen trpki glas, poln upanja, vliva ji vero v življenje: »/…/ Ne dajte se teptati od 
drugih, ne prenašajte ponižno krivic, a tudi vi jih ne prizadevajte nikomur /…/«. Laura vsak 
dan sedi na obzidju in gleda v prostranost, počuti se svobodno, varno, kljub temu da sedi 
na robu prepada. A nasilje se stopnjuje … Laura se zlomi pod pritiskom vrstnikov – 
dokončno na šolskem stopnišču. Steče v svoje pribežališče. Stoji na robu obzidja, 
pripravljena na polet v svobodo. Reši jo Meta … in njeni otroci. Odpeljejo jo domov … 
Odločeni. Rešeni »klancev in kalvarij«. Osvobojeni. Združeni. S filmom smo skušali 
posredovati preprosto in jasno sporočilo, ki razkriva najtežja vprašanja človekovega 
bivanja. Se zazreti v preteklost, spregovoriti o večnih vrednotah, o prepletanju strahu in 
poguma hkrati, o materinski ljubezni, družini, o tem, da človek neskončno presega človeka, 
vendar le, če si upa pokazati čist, ranljiv OBRAZ in če SPREGLEDA.« 
 
Film je bil uvrščen tudi na državno tekmovanje SIDJ, dijaki pa so bili dobitniki srebrnih 
priznanj. S filmom smo se prijavili tudi na Festival amaterskega in neodvisnega filma v 
Šmarju pri Jelšah (F. A. F.), uvrščen je bil v finalni tekmovalni izbor ter nagrajen s 1. mestom 
po izboru občinstva. Učenci in dijaki so si lahko film ogledali na velikem platnu, svojevrstna 
izkušnja in »veliko priznanje« za naše delo. Film uporabljam za uvodno motivacijo pri 
obravnavi literarnega dela pri pouku književnosti, v podaljšanem bivanju pa za pogovor o 
nasilju med otroki, ki je prisotno tudi v OŠ.  
 
2.2 Videonatečaj Safe.si 

Safe.si je slovenska točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav. Učencem 5. 
razreda sem predstavila natečaj z naslovom Komuniciranje na spletu – lepo je, če si na 
spletu prijazen! K natečaju nas je spodbudila vsebina. Petošolci namreč že dobro vedo, da 
je spletno nadlegovanje zelo pogosta oblika medvrstniškega nasilja, ki so ga tudi sami že 
občutili. Otroci uporabljajo internet in mobilne telefone za razpošiljanje zaničljivih, grozilnih 
in poniževalnih sporočil, za širjenje ponižujočih slik in videoposnetkov. Pogosto se žaljivo 
obnašanje med vrstniki razume kot šala. Zaradi tega je nevarno, da tako vedenje − nasilje 
kot zabava − postane sprejemljivo obnašanje. Kar pa je seveda nedopustno, saj ima 
tovrstno trpinčenje lahko resne posledice in vodi v depresijo, izolacijo in 
samopoškodovanje. Spletnega nadlegovanja v nobenem primeru ne smemo tolerirati in je 
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treba takoj, ko se pojav zazna, ustrezno ukrepati. Pogovor o spoštljivem vedenju, o nasilju, 
spletnemu ustrahovanju, o kraji identitete idr. je razkril stiske, ki jih učenci čutijo. Z videom 
smo želeli opozoriti na tovrstna nadlegovanja, spregovoriti o tem, kako se vesti do nekoga, 
ki ga nadlegujejo, in poudariti, da ne smemo biti le neme priče. Petošolca sta napisala 
pesem z naslovom Svet, ki je postala del našega videa, hkrati pa je bila objavljena v zborniku 
Rima raja, ki je izšel ob zaključku Festivala otroške poezije 2018: »Kak' je sploh ta svet, če 
ne znaš v njem ž'vet? Ko v stiski si, ne veš, ka' naredu bi in v TEMI prebediš vse noči. Tam 
pr'jatlov sploh ni, iz tebe se norčujejo vsi. A nekje … daleč na nebu − ZVEZDA ZAŽARI, SRCE 
ti ZAGORI, ker veš, da iz godlje PR'ŠU si.« Video je učence spodbudil k branju, ustvarjanju, 
kreativnemu pisanju izven predpisanih učnih vsebin in ocenjevanja znanja. Učenci pa so ob 
tem dosegali cilje, ki so sicer predpisani v učnih načrtih.  
 
2.3 Literarni natečaji  

Učence spodbujam tudi k besedni umetnosti skozi literaturo, s katero si ustvarjamo 
podobo sveta. Učencem veliko berem, jih vodim v knjižnico, se z njimi pogovarjam. S 
sodelovanjem na literarnih natečajih jih spodbudim, da vstopijo v svet, ki ga morda sami ne 
bi nikoli doživeli. Na ta način jim odpiram nove svetove in nove izkušnje. »Peter Klepec – 
Lepo bi bilo, če bi bilo mnogo Petrov Klepcev na svetu!« je bil eden izmed natečajev, na 
katerem smo sodelovali. V sklopu natečaja sem izvedla tudi projekt, ki je vključeval vse 
učence v oddelku podaljšanega bivanja. Najprej smo zgodbo prebrali, se o njej pogovarjali, 
nato zapisovali in risali. Natečaj nas je spodbudil, da smo predstavili ljudi, ki so v naša 
življenja prinesli oziroma prinašajo razumevanje, ljubezen, prijateljstvo in srečo. Odgovarjali 
smo na vprašanje: »Kdo je naš Peter Klepec«. Zapisi, izpovedi, so bili ganljive zgodbe o 
prijateljih, starših, družini idr. Trije učenci so bili nagrajeni, njihovi prispevki so bili objavljeni 
v glasilu, obiskali smo Cerkno, Bevkovo domačijo, dolino Petra Klepca. V nadaljevanju 
navajam primer zapisa tretješolca, ki je razkril osebno zgodbo svoje družine in ob tem 
pokazal izjemno sposobnost pisnega izražanja: »Moj očka je JUNAK (O. Huš, 3. razred) Pri 
naši hiši je zmanjkalo deževnice, s katero smo zalivali pridelke na vrtu in polju, zato smo se 
očka, bratec in jaz s traktorjem odpeljali k sosedom. Očka je nama z bratcem dovolil, da 
sediva zadaj – na prikolici s cisterno. Vozili smo se po hribu navzgor, sedela sva v sprednjem 
delu. Pri sosedu sva čakala, da so napolnili cisterno, nato smo se odpeljali domov. Očka 
nama je naročil, naj sediva zadaj, a ga nisva poslušala. Cisterna se je zaradi doline začela 
spuščati in pomikati proti nama. Stisnila naju je. Očka je začel vpiti, kričati na ves glas: »Na 
pomoč!« Še danes slišim njegov glas. Sosedje so prišli pogledat, kaj se dogaja. Zaradi teže 
se cisterna ni premaknila. Bila sva ujeta. Očka je skočil na prikolico, s svojimi nogami se je 
uprl z vso močjo … Prestavil je cisterno in naju rešil. Odpeljal naju je v bolnico. Tam sva 
ostala kar nekaj časa. V bolnici sem praznoval tudi rojstni dan. Dobil sem darila. Babica mi 
je spekla torto, očka mi je prinesel robota iz kock. Obiskali so me prijatelji. Dobil sem tudi 
tablični računalnik, ker nisem smel premikati nog in sem tako dlje časa zdržal pri miru. Od 
takrat je minilo nekaj let. Moj očka je sicer močan, a tolikšne moči, da bi prestavil cisterno 
polno vode, nima. Ko ga danes vprašam, od kod je črpal moč, pove, da iz ljubezni do naju. 
Moj očka je junak v mojih očeh, očeh mojega bratca in danes tudi sestrice Zarje.«  
 
Na literarnih natečajih sodelujejo vsi učenci od 1. do 5. razreda. Mnogi med njimi so regijski 
in državni nagrajenci (Rima raja, Evropa v šoli idr.), njihova dela pa objavljena v literarnih 
revijah. Ob tem učenci izkazujejo veliko mero zrelosti, pisnega/kreativnega izražanja, bralne 
kulture, kar je izjemno pomembno za razvoj celostnega posameznika in kultiviranega 
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bralca. V nadaljevanju so prikazani nekateri primeri njihov literarnih zapisov, nastalih v 
sklopu različnih natečajev na določeno temo.  
 
»MOJ DEDI JANKO PRIPOVEDUJE (M. Siter, 1. razred) Dedi Janko je star 66 let. V družini je 
bilo sedem otrok. Revni so bili. Pred šolo je moral nakrmiti kravo. Po šoli jo je pasel. Tam je 
pisal nalogo. Pa bral je. Tudi v šoli so delali, kidali sneg, nosili drva. Denar si je služil z 
nabiranjem borovnic in hmelja. V šolo je hodil bos. Imel je preveliko obleko in staro. Vsi so 
se mu smejali. Klicali so ga hribovc.« 
 
VNUČKI ROPOTULJČKI 
Trije vnučki pri dedku so sedeli, 
eden spredaj, drugi zadaj, tretji na hrbtu je zaspal … 
Pa je dedek vprašal: 
»Draga moja vnučka, mi znaš odgovoriti,  
kaj želiš postati,  
kje boš,  
ko morala bosta svoj dom zapustiti in v svet oditi? 
Le kaj se ti Tonček boš igral, ko velik boš postal?  
Kaj ti Nace boš počel? Že veš?  
Boš požare gasil ali revežem hrano delil?« 
Vnučki so tiho sedeli in zamišljeno v tla strmeli.  
Pa se je Luka hitro vstal in dedka po rami potrepljal:  
»Veš kaj, dedek, JAZ VEM! 
 Imel bom vnučke − kakor TI!  
'To je sreča, ki DRŽI«  

I. Marčič, 5. razred 
 
LUNA IN SONCE 
Sonce sije z neba 
ves dan na vroča tla. 
Srca ogreje vsem ljudem, 
na zemlji za mir skrbi  
in sovraštvo v ljubezen spremeni.  
Sonce kmalu bo zašlo, 
lučko bo ugasnilo.  
Postelja je pripravljena,  
za spanje, igranje in sanjarjenje napravljena. 
Manja se je že zbudila, 
luna jo je zaklenila. 
Sonce je prišlo, 
temo je odpihnilo. 

M. Plohl in P. Veber, 4. razred 
 
3 Zaključek 

Z opisanimi dejavnostmi poskušam pri svojem delu uresničevati cilje, ki omogočajo razvoj 
bralne kulture – razvoj interesa za branje, pozitivnih stališč do branja, pozitivnih emocij ob 
bralnih dejavnostih ter pojmovanja branja kot vrednote, ki bogati človeka, mu pomaga pri 
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oblikovanju identitete, ki je zanj nujna, saj spodbuja vseživljenjsko učenje. Bralca ustvarja 
družba. Zavedam se, da otrok brez vzpodbud iz okolja in s slabo šolsko izkušnjo ne bo 
postal aktivni bralec. Organizirane dejavnosti so tiste, ki lahko pomembno vplivajo na 
razvoj otrok. Ugotavljam, da imajo učenci, ki sodelujejo v dejavnostih, ki so predstavljene v 
prispevku, višjo povprečno oceno, boljšo samokontrolo in manj pogosto izostajajo od 
pouka. Takšno osnovnošolsko udejstvovanje pa pozitivno vpliva na nadaljnje šolanje ter 
omogoča večanje kompetenc in znanja. Pri svojem delu sem ugotovila, da ustvarjalne in 
inovativne oblike dela učence motivirajo tudi za aktivnosti, ki jim sicer niso blizu. Ob tem 
šolsko delo opravijo hitreje in bolje. To potrjujejo tako učitelji, ki jih poučujejo, kot njihovi 
starši.  
 
S svojim delom poskušam učencem in dijakom zagotavljati nadgrajevanje bralne 
pismenosti, ki je usklajeno s predznanjem in različnimi interesi To velja tako za manj zmožne 
bralce kot tudi za tiste z razvitejšo bralno zmožnostjo. Z opisanimi dejavnostmi 
odpravljamo morebitne ovire za razvoj bralne pismenosti in ozaveščamo proces branja ter 
krepimo prepričanje, da je doseganje bralnih ciljev povezano z delom in vztrajnostjo.  
 
Literatura in viri 

1. Ambrož, D. et al. (2010). BRANJA 3: berilo za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih 
strokovnih šol. Ljubljana: DZS.  

2. Bucik, N., Požar Matijašič, N., Pirc, V. (2011). [Online]. Kulturno-umetnostna vzgoja: 
Priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol – dopolnjena 
spletna različica. Ministrstvo za šolstvo in šport. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 
[Citirano 20. julij. 2018; 18.45]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf 

3. Golob, A. (2016/2017). Didaskalije k dihanju. Bukla, št. 127−128 (letn. 12), str. 10. 
4. Krajnc, M., Bucik, N., Požar Matijašič, N. (2016). Skozi umetnost o zdravju. Priročnik 

izbranih kulturnih vsebin. El. knjiga: Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture 
Kino!. 

5. Lorenčič, I. (2010). Moje življenje z drugo. Maribor: Založba Pivec. 
6. Nominal, F. in Novakovič, T. (2013). BRALNA pismenost v vrtcu in šoli. Teoretska 

izhodišča in empirične ugotovitve. - 2. izd. − El. knjiga. − Ljubljana: Zavod RS za 
šolstvo. 

7. More, R. in Žele A. (2017). [Online]. Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in 
srednješolcev v znanju slovenščine Slovenščina ima dolg jezik. Slavistično društvo 
Slovenije. Ljubljana. [Citirano 21. julij. 2018; 19.45]. Dostopno na spletnem naslovu: 
https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/znam/pravilnik-17-18 

8. Pečjak, S., idr. (2017). [Online]. Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti. 
Citirano 1. avgust. 2018; 22.45]. Dostopno na spletnem naslovu: 
www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.../Bralna_Pismenost_javna_razprava_april_2017.d
oc 

9. Tagore, R. (2011). Darovanjke. Ljubljana: Mladinska. Knjiga.  

http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf
https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/znam/pravilnik-17-18
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.../Bralna_Pismenost_javna_razprava_april_2017.doc
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.../Bralna_Pismenost_javna_razprava_april_2017.doc


Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

253 

Monika Hajdinjak  
Osnovna šola Cankova 

Z RAZISKOVANJEM DO ODKRIVANJA NOVIH ZNANJ IN IZKUŠENJ 
 
Povzetek 
Učenci, ki imajo željo po inovativnosti in širjenju obzorja, se lahko že v osnovni šoli 
poglabljajo v različna področja raziskovanja. Že več kot deset let uspešno raziskujemo na 
področju zgodovine in geografije. Namen prispevka je predstaviti izkušnje z raziskovalnim 
delom v različnih razpisnih programih in smernice za izvajanje raziskovalnega dela. V 
prispevku je predstavljen proces raziskovanja; od načina izbora članov raziskovalnega tima, 
koncepta raziskovanja, vse do predstavitve raziskovalnega dela. V fazah raziskovanja se 
mnogokrat pojavijo težave ali izzivi, ki jih je potrebno premostiti, sicer je lahko raziskovalno 
delo nedokončano. Zato imajo pomembno vlogo mentorji, ki učence spodbujajo in 
usmerjajo v pravilen način pristopa k raziskovanju. Z raziskovanjem se mladi učijo misliti, 
oblikovati zaključke, svoje ugotovitve pa javno predstaviti. Raziskovalno delo dobiva vse 
večji pomen, saj z metodologijo raziskovalnega dela pridobivajo predvsem vseživljenjske 
izkušnje. 
 
Ključne besede: raziskovalno delo, raziskovalne naloge, mladi raziskovalci, vseživljenjske 
izkušnje, naloge mentorja 
 
 

USING RESEARCH WORK TO GAIN NEW KNOWLEDGE AND EXPERIENCES 
 
Abstract 
Students who want to be innovative and open to new horizons, could try themselves in 
various areas of research while still in primary school. Our students have been very 
successful in history and geography for more than a decade. This paper presents 
experiences with research in different projects, and offers some guidelines for research 
work. This contribution presents the entire research process, from the means of selecting 
the research team members, providing the research concept to presenting the results of 
the research. Phases of the research sometimes present some difficulties or challenges 
which need to be solved, otherwise the research might remain unfinished. The mentors 
play an important role, as they encourage students and provide appropriate didactic 
approaches for the research process. This research helps students develop thinking, form 
final conclusions and present their findings in public, while the methodology allows them 
to receive some important life experiences. 
 
Keywords: research work, research tasks, young researches,  
life experiences, mentor tasks 
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1 Uvod 

Z raziskovanjem se srečujemo v vseh življenjskih obdobjih. Že majhni otroci radi raziskujejo, 
so radovedni in razlagajo svoje misli o nekem problemu ali dogodku. Skozi pedagoško 
prakso ugotavljamo, da mladi radi raziskujejo tudi v šoli, pri rednem pouku, kjer izvajajo 
terensko delo in poskuse ali pri drugih dejavnostih, na primer na ekskurzijah. Le spodbuditi 
in navdušiti jih je potrebno. To lahko uspeva učitelju, ki je sam navdušen nad raziskovalnim 
delom. Ko učenci opazijo, da si prizadeva to navdušenje prenesti na njih, je raziskovanje 
lahko uspešno. Biti mladi raziskovalec pa pomeni nekaj več. Pri izdelavi raziskovalne naloge 
se prvič srečajo z metodologijo raziskovalnega dela. Raziskovanje spodbuja ustvarjalnost 
mladih in razvija nadarjenost na določenih področjih. Raziskovalno delo je ena od 
prednostnih nalog in izzivov vzgojno izobraževalnega dela z učenci na naši šoli. Hkrati je 
tudi ena od oblik dela z nadarjenimi učenci. Opaža se, da bolj kot nadarjenost na uspešnost 
raziskovanja vplivajo njihova radovednost in želje. V preteklih letih so učenci pogosto 
prihajali k učitelju z že bolj ali manj jasno oblikovanimi željami po raziskovanju. V zadnjem 
času je mentor tisti, ki mora poiskati raziskovalce, prepoznati pogosto skrite talente, kljub 
dejstvu, da je raziskovanje ob podpori tehnike postalo veliko bolj privlačno. Učencem 
ponudimo možnost, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti v primerjavi z vrstniki drugod. 
Vsako leto na naši šoli nastajajo raziskovalne naloge, s katerimi tekmujemo na treh različnih 
tekmovanjih, kjer dosegamo tudi na državnem nivoju najvišje uvrstitve. 
 
2 Mladinske raziskovalne naloge in cilji raziskovanja v okviru različnih tekmovalnih 
programov 

Že v letu 2001 je bilo v priporočilu Sveta Evrope o pouku zgodovine predlagano, da naj bi se 
v šolah spodbujali projekti, osebne raziskave oziroma individualno raziskovanje in 
skupinske raziskave. Še posebej se priporoča uporaba različnih virov pri šolskem in 
zunajšolskem pouku, pri krožkih, izbirnih predmetih, izbirnih vsebinah ali v šoli v naravi 
(Trškan 2008, str.37). 
 
Znanost je namreč eden izmed družbenih sistemov, ki ima izredno dinamiko razvoja. 
Izredna rast znanstvenih informacij nujno zahteva od uporabnikov, da znajo iskati, 
uporabljati znanstvene informacije, pravilno razumeti njihovo vsebino in tudi pravilno 
reagirati, skratka, da so znanstveno pismeni (Kobal 1993, str.7). 
 
Pri rednem pouku je premalo časa in spodbud za takšen način učenja, predvsem zaradi 
prenatrpanosti učnih načrtov, zato je raziskovalno delo lahko enkratno dopolnilo k 
vsebinam in k drugim metodam dela.  
 
Z vsebinami in dejavnimi metodami pri pouku geografije razvijamo sposobnosti učencev za 
uporabo preprostih geografskih raziskovalnih metod, s katerimi pridobivajo informacije o 
okolju in v okolju. Pri pouku upoštevamo potrebe in interese učencev in iščemo odgovore 
na aktualna vprašanja okolja, v katerem živijo. Razvijamo zanimanje učencev za domačo 
pokrajino in za vsakodnevni utrip življenja v širši okolici (Učni načrt za geo 2011, str.4-5). 
 
Ob upoštevanju zapisanih smernic v učnem načrtu in dejstvu, da so že v osnovni šoli na 
voljo različne možnosti za sodelovanje na tekmovanjih, spodbujamo mlade v raziskovalno 
dejavnost v okviru ur za nadarjene učence oziroma krožkov. Raziskovalna naloga je skupno 
delo mladih raziskovalcev, ki pod mentorskim vodstvom naredijo prve korake na področju 
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raziskovanja. Namen naloge je spodbujanje uvajanja v raziskovalno delo, spoznavanje 
metodologije dela, literature in virov ter usmerjanje k naklonjenosti do področja, ki 
mladega raziskovalca zanima oziroma je njegovo močno področje. 
 
Že od leta 1969 kontinuirano poteka usposabljanje mladine v raziskovanju lokalne 
preteklosti, ki ga pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) strokovno vodi 
Komisija za delo zgodovinskih krožkov na osnovnih šolah po vsej Sloveniji. Poslanstvo 
raziskovalnega programa Mladi raziskovalci zgodovine, je raziskovanje družbe in dogodkov 
v preteklosti ter popularizacija znanosti in znanja med mladimi. Med cilji so: spoznavanje in 
oblikovanje odnosa do kulturne dediščine, ohranjanje kulturne dediščine, izobraževanje in 
usmerjanje mentorjev v kakovostno metodološko in pedagoško vodenje krožkov, 
usmerjanje mladih v pravilen način pristopa k raziskovanju, uvajanje mladih v način 
sistematičnega in samostojnega razmišljanja, v proučevanje gradiv ter samostojno 
oblikovanje zaključkov. Temeljno vodilo je vzpodbujati skupinsko delo zgodovinskih 
krožkov (Spletni vir 1). 
 
Namen mladinskega raziskovalnega dela v okviru Zveze za tehnično kulturo Slovenije 
(ZOTKS) je čim zgodnejše uvajanje mladih v znanost, popularizacija znanosti in tehnike, 
odkrivanje nadarjenih učencev na posameznih področjih ter spodbujanje mladih k 
poglabljanju znanja, inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovalni dejavnosti. Skozi projekte, 
še posebej državno srečanje mladih raziskovalcev, uvajajo mlade v znanost in znanstveno-
raziskovalno delo, jih usmerjajo pri raziskovalnem delu in jih naučijo kritičnega, 
inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja (Zbornik ZOTKS 2011, str.7). 
 
Ker vedno znova iščemo nove izzive, smo začeli z raziskovanjem tudi na področju turizma. 
Sodelujemo pri projektu Turizmu pomaga lastna glava, ki ga razpisuje Turistična zveza 
Slovenije (TZS). Vsebina je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju 
možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bi vzpodbudila podjetništvo in 
trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe (Spletni vir 2).  
 
Učenci najprej v večji skupini s terenskim raziskovanjem izdelajo raziskovalno nalogo. Nato 
s pridobljenim znanjem in ob pomoči literature oblikujejo domiselni turistični proizvod. Za 
razliko od ostalih dveh tekmovanj svojo idejo predstavijo na turistični tržnici.  
 
Ko učencem ponudimo možnost sodelovanja na teh različnih tekmovanjih, najraje 
sodelujejo pri tekmovanju ZOTKS. Za uspešno raziskovalno delo so tam ob priznanjih 
nagrajeni še s kipci sovicami, kot prikazuje fotografija 1.  
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Fotografija 1: Kipec sovice kot motivacija za raziskovanje 

 
3 Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za raziskovalno delo in uspešnost raziskovanja  

Mladi raziskovalec lahko postane vsak učenec, ki ima željo po raziskovanju in si želi pridobiti 
izkušnje z raziskovalnim delom. Ob vključitvi v raziskovalno delo vidijo priložnost 
svobodnega pridobivanja znanja in raziskovanja, želijo pa preizkusiti svoje sposobnosti, 
spretnosti in veščine (Kikec, 2006). 
 
Na podlagi izkušenj ugotavljamo, da se mladi za izdelavo raziskovalne naloge odločajo iz 
različnih razlogov: 

- razvijanje različnih sposobnosti z aktivnim vključevanjem in uporabo sodobnih 
metod in oblik dela (delo z IT), 

- pridobivanje novih znanj in izkušenj iz lokalnega okolja,  
- vključevanje v timsko delo, želja po sprejetju v skupini, 
- spoznavanje novih ljudi in delovanje institucij s terenskim raziskovanjem, 
- iskanje informacij po arhivih, knjižnicah, na svetovnem spletu in razvrščanje po 

pomembnosti, 
- predstavljanje raziskovalnega dela širši javnosti, 
- pridobivanje spretnosti in veščin javnega nastopanja, samozavesti, samozaupanja 

in premagovanje strahu pred neznanim, 
- pridobivanje točk za pridobitev Zoisove štipendije, 
- želja po kipcih, če tekmujejo v programu ZOTKS, 
- doživljanje osebnega zadovoljstva z odkrivanjem novega in neznanega, 
- koristno in uporabno preživljanje časa po pouku in prostega časa doma ter drugo. 

 
Proces raziskovanja začnemo s prvim sklicem učencev na začetku šolskega leta, kjer jih 
seznanimo z možnostmi raziskovanja. Učitelj predstavi vsebine razpisov, obvezno pojasni 
potek raziskovanja in morebitne nagrade ob koncu raziskovanja za uspešno izvedeno 
raziskovalno delo. Pomembno je poudariti, da mladi raziskovalci za raziskovalno nalogo, ki 
ga razpisuje ZPMS prejmejo priznanja, raziskovalci na področjih, ki jih razpisuje ZOTKS pa 
ob priznanjih še kipce glede na uvrstitev (bronasti, srebrni in zlati). Dobiti kipec je mnogim 
mladim raziskovalcem najpomembnejši cilj pri raziskovalnem delu. ZPMS vsako leto ob 
začetku šolskega leta razpiše raziskovalno temo v okviru programa Mladi raziskovalci 
zgodovine. Mentorje povabijo na seminar ter za lažje raziskovalno delo izdajo tudi zbornik. 
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Cilj mladih raziskovalcev je izdelati dobro raziskovalno nalogo, ki bo prejela najvišje 
priznanje. Bistvo raziskovalne naloge je v tem, da morajo biti učenci kritični do svojih 
rezultatov, zato jih morajo znati pravilno ovrednotiti in razložiti.  
 
Uspešnost naloge in raziskovalnega dela je odvisna od vpliva več dejavnikov, ki pa so pri 
vsaki nalogi različni in jih navajamo v prispevku. Zelo pomemben je tudi izbor vsebine. Kaj 
raziskovati, je ključno vprašanje na začetku vsakega šolskega leta. Učenci izberejo vsebino 
raziskovanja glede na razpisano temo. V okviru raziskovanja ZOTKS si lahko izberejo 
poljubno temo z različnih področij (vseh je dvajset), ki jih organizacija razpisuje. Če je tema 
razpisana, jo učenci sprva sprejmejo z navdušenjem. Nato pa se pokaže, da je raziskovanje 
na razpisano temo zmeraj nekoliko težje, kot pa sicer. Najbolj uspešne so tiste naloge, kjer 
učenci samoiniciativno pokažejo interes za določeno tematiko ali pa imajo s tisto temo že 
določene izkušnje. Na uspešnost naloge vpliva aktivnost vsakega od članov skupine. V 
programu ZPMS je zaželjeno, da pri raziskovanju sodeluje čim več učencev. Kar v praksi 
pomeni, da mora mentor zelo dobro načrtovati delo vsakega posameznika, sicer učenci 
niso motivirani za delo in je lahko kljub večjemu številu učencev delo slabše opravljeno. V 
okviru TZS lahko sodeluje sedem učencev, medtem ko pri ZOTKS največ trije učenci. Pri 
slednjem programu je lahko naloga tudi individualna.  
 
4 Metodologija raziskovalnega dela od načrtovanja do priprave na predstavitev 

Metodologija je način raziskovanja, je načrtno in smotrno ravnanje. Predpisuje, kako naj 
znanstvenik na najbolj ekonomičen način, po znanstveni metodi, pride do resničnega 
spoznanja (Flere 2000, str.51). 
 
Raziskovalna naloga je lahko individualno delo učenca ali pa je rezultat skupinskega 
sodelovalnega dela. Le to navaja učence na odgovornost za lastno delo in delo celotne 
skupine, prevzemanje različnih vlog, razvijanje sodelovalnih veščin ter izboljšanje njihovih 
medsebojnih odnosov.  
 
Namen raziskovalne naloge je spodbujanje uvajanja v raziskovalno delo, spoznavanje 
metodologije dela, literature in virov ter usmerjanje k naklonjenosti do širokega področja 
dediščine. Raziskovanje poteka običajno v lokalnem okolju od oktobra do marca. 
Raziskovalne naloge morajo ustrezati razpisnim navodilom in kriterijem, ki veljajo za 
raziskovalno delo. Učenci zbirajo gradivo, se seznanjajo z viri, sodelujejo z lokalnimi 
institucijami, opravljajo terensko delo, iščejo informacije po arhivih, knjižnicah, na internetu 
ter se naučijo temeljnega pristopa k obravnavanju oz. znanstvenemu proučevanju gradiva 
in oblikovanju zaključkov. Pri tem je zelo pomembno, da si znajo mladi pod vodstvom 
mentorjev delo razdeliti ter da so sposobni svoje zaključke združiti in oblikovati enotno 
raziskovalno nalogo ter izpostaviti ugotovitve. Mentorji jih pri tem usmerjajo in jim 
pomagajo z nasveti.  
 
Raziskovalna naloga mora biti smiselno sestavljena. Mora imeti naslovnico, ki je naj izvirna 
in naj vsebuje seznam sodelujočih učencev in navedbo mentorja. Nato se vključi zahvala 
sodelujočim, povzetek naloge in kazalo. V uvodu je naj utemeljitev izbrane teme, načrt in 
metode raziskovalnega dela ter raziskovalno vprašanje. Jedro naloge je naj smiselno 
razdeljeno na poglavja in podpoglavja, vključuje naj potek raziskave in posamezne rezultate 
dela. V zaključku so naj navedene skupne ugotovitve in sklep. Ob koncu so še priloge 
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(slikovno in arhivsko gradivo, pisni viri, intervjuji idr.) in morebitni seznami (posebej tudi 
uporabljene literature in virov). Vsebina raziskovalne naloge naj bo podana smiselno, 
smiselno in logično naj bodo izpeljani tudi izsledki raziskave (Zbornik strokovnih prispevkov 
ZPMS 2012, str.61). 
 
Koraki pri raziskovalnem delu so lahko povzeti po različnih priporočilih in se lahko 
razlikujejo v vrstnem redu poteka. Ko z učenci oblikujemo koncept raziskovalnega dela 
običajno sledimo naslednjim korakom: 
1. korak: Izbor področja ali teme ter opredelitev raziskovalnega problema.  
2. korak: Pregled literature in virov (iskanje, branje, izpisovanje, komentiranje in navajanje). 
Pomoč poiščejo v knjižnicah, domačih zbirkah ali na svetovnem spletu. Pri zapisovanju 
upoštevajo navodila citiranja.  
3. korak: Načrtovanje raziskave (namen, cilji, raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze, 
metodologija raziskovanja, naslov, osnutek ali kazalo, uvod). Če naloga zahteva 
raziskovalne hipoteze, jih načrtujemo nekaj, a ne preveč. Glede na zbrano literaturo in vire 
se v osnutku nastavijo poglavja in podpoglavja. 
4. korak: Zbiranje podatkov v empiričnem delu (anketa, intervju, načrtno opazovanje, 
fotografiranje).  
5. korak: Obdelava podatkov (opisovanje, povezovanje, statistične obdelave podatkov, 
analiza anket oziroma intervjujev, delo s fotografijami) in razlaga ali interpretacija.  
6. korak: Pisanje izsledkov raziskave in sklepnih ugotovitev (povzetek in vrednotenje 
doseženega, kritični pogled, uporabnost raziskave in morebitna nerešena vprašanja, 
predlogi za nadaljnje raziskovanje). 
7. korak: Oblikovno urejanje naloge, urejanje virov in literature ter prilog.  
8. korak: Prebiranje naloge s preverjanjem tipkarskih, slovničnih in drugih napak ter 
navajanja virov.  
 
Ti koraki so pomembni za mentorja, da lahko spremlja napredek raziskovalnega dela glede 
na predviden čas za dokončanje naloge (Trškan 2008, str.38).  
 
Z učenci si zapišemo navodila na večji plakat, ki ga potem ves čas raziskovanja 
dopolnjujemo ter v njem označujemo že opravljene naloge.  
 
5 Predstavitev in evalvacija raziskovalnega dela 

Sklepni del raziskovalnega dela je predstavitev raziskovalne naloge. Učenci morajo na 
zaključnem srečanju svojo raziskovalno nalogo predstaviti in utemeljiti zaključke. Ob ustni 
predstavitvi nalog se zagotovi prisotnost članov komisije, ki pisne izdelke tudi predhodno 
ocenijo. Učenci naloge predstavijo na regijskem in državnem srečanju ZOTKS, državnem 
srečanju ZPMS oziroma na Festivalu turizmu pomaga lastna glava v obliki turistične tržnice. 
Predstavitev na vsakoletnem državnem srečanju ZPMS predstavijo zastopniki, če je nalogo 
pripravilo več učencev. Predstavitev je lahko zasnovana inovativno, kreativno, tudi v obliki 
igre vlog. Običajno učenci predstavijo izsledke raziskovalnega dela v obliki elektronskih 
prosojnic, kot je prikazano na fotografiji 2. Predstavijo namen in cilje, potek dela, kratko 
vsebino, ki je lahko v obliki zgodbe ter izpostavijo zanimivosti in posebnosti, na katere so 
naleteli med raziskovanjem. Predstavijo tudi glavne vire in pogosto prinesejo tudi primere 
materialnih ali pisnih virov. Ob koncu predstavitve odgovarjajo na vprašanja komisije, ki se 
nanašajo na potek dela, morebitne posebnosti pri odkrivanju novih dejstev, delu z viri, pa 
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tudi na vsebino. Učenci lahko na predstavitvah uporabljajo različne pripomočke, vendar v 
okviru prostorskih in tehničnih možnosti, zanje morata poskrbeti mentor oziroma šola. Na 
zaključnem srečanju je običajno organizirana krajša strokovna ekskurzija. 
 

 
Fotografija 2: Predstavitev raziskovalnega dela na državnem srečanju ZPMS 

 
V okviru predstavitve ZOTKS so običajno predstavitve v obliki elektronskih prosojnic, kjer 
učenci izpostavijo namen in cilje ter hipoteze, ki so jih skušali v procesu raziskovanja z 
različnimi oblikami in metodami dela ovreči oziroma potrditi. Ob koncu predstavijo sklepe 
in morebitna izhodišča za nadaljnje raziskave. Tudi tukaj sledi zagovor pred komisijo.  
 
Turistično tržnico za festival Turizmu pomaga lastna glava pripravijo učenci na podlagi 
vsebine naloge. Izdelajo načrt oziroma predstavitveno idejo, nato pa pripravijo rekvizite. 
Predstavitev turističnega proizvoda poteka na javnem kraju, kjer učenci z izvirno 
predstavitvijo skušajo mimoidoče pritegniti, da spoznavajo in raziščejo njihov domači kraj, 
kot prikazuje fotografija 3. Pri snovanju turističnega proizvoda se učenci povezujejo z 
ustvarjalci lokalnega turizma. Na tržnicah se naučijo veliko novega tudi o sosednjih krajih, 
pridobivajo nove izkušnje s predstavljanjem svojega proizvoda. Učenci radi povedo, da 
stkejo nova prijateljstva in se pri tem še zabavajo, vendar pa poudarjajo, da je delo zahtevno 
in da moraš biti komunikativen, samozavesten in odprt pri javnem nastopu. 
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Fotografija 3: Predstavitev na turistični tržnici 

 
Pri predstavitvah nalog se učenci učijo samostojnega nastopanja, jasnega izražanja ter 
sposobnosti ustnega oblikovanja in predstavitve celotnih idej. Istočasno drugi učenci, ki 
poslušajo predstavitve, evalvirajo svoje delo in pridobijo dodatne izkušnje, poglede na 
oblikovanje in pristop k raziskovalni nalogi. S tem krepijo svoj pozitivni odnos do tematike 
raziskovalnega dela. Pogosto so ustne predstavitve lahko za učence težji del 
raziskovalnega procesa in potrebujejo več spodbude in usmerjanje mentorja.  
 
Z učenci lahko pripravimo predstavitev raziskovalnih nalog tudi na šoli. Ob tem pripravimo 
še razstavo na šolskem hodniku, v avli šole ali pa na zaključni prireditvi. Dobro je, če se 
izsledki raziskovanja predstavijo tudi v šoli, saj s tem poskušamo pridobiti morebitne nove 
raziskovalce oziroma seznanjati učence o pomenu raziskovanja.  
 
Ker že vrsto let raziskujemo, smo pripravili predstavitev večletnega mladinskega 
raziskovalnega dela. Prireditev z odprtjem razstave je potekala v petek, 16. junija 2017, v 
prostorih Galerije Vile Vogler na Cankovi. Dogodek je priredilo KUD SIJ Cankova, v 
sodelovanju z OŠ Cankova. Na razstavi so bile zbrane raziskovalne naloge z izdelanimi 
predstavitvami petnajstih različnih tem, predvsem s področja zgodovine, geografije in 
etnologije, z dosežki, kot je prikazano na fotografijah 4 in 5. V obdobju 2009-2017 so učenci 
in učenke OŠ Cankova z raziskovalnim delom spoznavali preteklost, kulturno in lokalno 
zgodovino ter aktualne teme na območju občine Cankova. V predstavitvi so skupaj z 
mentorico preko različnih raziskovalnih nalog sestavljali mozaik, sestavljen iz drobcev 
lokalne zgodovine, kulture in načina življenja. Predstavljeni so bili dogodki iz lokalne 
zgodovine, kulture in načina življenja, z namenom ozaveščanja o ohranjanju naše dediščine 
bodočim rodovom.  
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Fotografija 4: Razstava večletnega raziskovalnega dela pod vodstvom mentorice 

 

 
Fotografija 5: Raziskovalne naloge z dosežki 

 
Učenci se z raziskovanjem naučijo mnogo novega. Po predstavitvah raziskovalnih nalog 
pogosto vedo izpostaviti glavne pridobitve iz raziskovalnega dela. Povedo, da bolje 
poznajo lokalno zgodovino in dediščino kraja. Seznanijo se z različnimi načini iskanja virov 
in literature, ter jih tudi pravilno citirajo v raziskovalni nalogi. Učijo se kritične presoje 
zgodovinskih in drugih virov. Pišejo prispevke, fotografirajo na terenu. V kolikor je možno, 
obiščejo knjižnico ali arhiv in obdelujejo arhivsko gradivo. Pripravljajo ankete in intervjuje in 
jih tudi izvedejo ter analizirajo, v nalogi pa rezultate grafično predstavijo. Naučijo se 
samostojnega, individualnega dela na skupni temi in se zavedajo pomena doprinosa 
vsakega posameznika h kolektivnemu delu. S predstavitvijo krepijo samozavest in 
pozitivno naravnanost in se učijo kritičnega mišljenja, saj morajo znati izsledke svojega 
raziskovalnega dela tudi predstaviti.  
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6 Vloga učitelja mentorja 

Učitelj usmerja učence z raznovrstnimi didaktičnimi pristopi (projektno delo, raziskovalno 
učenje, zgodovinsko terensko delo, učenje z odkrivanjem, sodelovalno učenje, igra vlog, 
medpredmetno povezovanje, idr.) k samostojnemu delu in k interakciji z drugimi učenci. Ti 
raznoliki pristopi učence spodbujajo in jih uvajajo v samostojno delo z zgodovinskimi viri 
(pisnimi, slikovnimi, ustnimi ipd.). Spodbuja tudi uporabo sodobne IT in razvijanje digitalnih 
zmožnosti pri učencih (Učni načrt zgo 2011, str. 41). 
 
Mladi raziskovalci se znanosti še komaj učijo. Pri tem učenju imajo zato ključno vlogo 
mentorji. Učitelj mentor mora pri svojem delu doseči znanstveno pismenost mladih, 
oblikovati mlade raziskovalce in odkriti mlade bodoče raziskovalce. Poznati mora, kakšen 
in kolikšen je interes mladih za znanost glede na spol in starost, kakšne so lastnosti mladih, 
ki si želijo raziskovanja, kako se razvija znanstvena metoda pri mladih, kako se doživlja 
individualnost in kako se razvijajo samokritičnost, delovne navade, miselne poti, ustno in 
pisno izražanje. Vedeti mora, kje so meje zmožnosti mladih raziskovalcev in kako jim 
pomagati, ko upade želja po raziskovanju. Kakovost raziskovalne naloge je odvisna 
predvsem od mentorja in njegovih zahtev (Kikec, 2006).  
 
Mentorji varujejo mlade raziskovalce pred nepotrebnimi »padci«, hkrati pa tudi spodbujajo 
in jim pogosto za njih nepremostljive ovire predstavijo kot del vsakdanjika ter naravno pot 
do znanosti.  
 
Učitelj pri raziskovalnem delu ni posredovalec znanja kot pri pouku, ampak mentor, 
svetovalec in vodnik učencem. Pri tem za uspešno delo kombinira različne didaktične 
pristope. Najbolj motivira z osebnim zgledom in s spodbudami za aktivno vključevanje 
prispeva k njihovemu osebnostnemu in estetskemu razvoju in občutljivosti. Spodbuja jih h 
kritičnemu, predvsem pa ustvarjalnem odnosu do okolja in kulture. Pomaga pri oblikovanju 
čuta za etično, estetsko in duhovno dimenzijo. Spodbuja aktivno vlogo učencev in njihovo 
zanimanje za raziskovalno vsebino.  
 
Mentor ob koncu raziskovanja v okviru programa ZPMS napiše poročilo. V njem predstavi 
število sodelujočih učencev po spolu in starosti, ter jih predstavi tudi po sposobnostih. 
Izpostavi morebitne težave pri srečevanju z učenci. Pojasni, zakaj so se skupaj z učenci 
odločili za tak izbor vsebine. Predstavi način dela, saj mora vsak od učencev prevzeti 
določeno nalogo v okviru raziskovanja. Izpostavi svojo vlogo mentorja oziroma morebitnih 
drugih zunanjih sodelavcev, ki so sodelovali pri nastajanju raziskovalne naloge. Izpostavi 
tudi morebitne težave z dostopnostjo virov. Na koncu na kratko povzame glavne rezultate 
raziskovanja in izpostavi zadovoljstvo učencev po opravljenem raziskovanju.  
 
Največja motivacija mentorju je odziv njegovih raziskovalcev, kot navajamo z naslednjim 
primerom: 
 
»Draga učiteljica! V zadnjih dveh letih smo v okviru raziskovalnih nalog po vaši zaslugi 
dosegle izjemne dosežke. Hvala za vaš trud, potrpežljivost in vse spodbudne besede pred 
predstavitvijo. Z vašo pomočjo smo dobile nove izkušnje, ki nam bodo v prihodnje še kako 
koristne. Povedli ste nas v svet raziskovanja, učenja računalniških veščin in še marsikaj 
drugega, zato še enkrat iskrena hvala. Vaše raziskovalke…(Zahvala, 2018). 
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Mladi raziskovalci so pod dobrim mentorskim vodstvom sposobni izdelati zelo kakovostne 
raziskovalne naloge. Te z arhiviranjem ohranjajo trajno vrednost z zbranim in na ta način 
ohranjenim gradivom na lokalni in tudi na nacionalni ravni (Spletni vir 1).  
 
7 Težave oziroma izzivi v procesu raziskovanja 

Učenci si v postopku raziskovanja pridobijo novo znanje, do katerega se dokopljejo sami. 
Odkrivajo, kar pred raziskovanjem še niso vedeli; to jim daje veselje, zadoščenje in deluje 
kot spodbuda za nadaljnje delo. Hkrati se učijo premagovati ali obiti ovire, ki jih najdejo na 
poti do cilja. Tako se usposabljajo za življenje in iskanje pravih poti z vlaganjem dodatnih 
naporov (Cenčič 2002, str.169).  
 
Učenci veliko pričakujejo od dejavnosti, za katero se odločajo po svojih interesih, in so za 
delo motivirani. Mentorji poskušamo ta njihova pričakovanja uresničevati na njim najbolj 
privlačne načine. Ko vidimo, da je raziskovalno delo postalo monotono, jih poskusimo 
dvigniti z novim pristopom. Tako jim dvignemo motivacijo za nadaljnje delo. Vzponi in padci 
so sestavni del nastajanja vsake raziskovalne naloge. Ključnega pomena je, da mentor pri 
padcih spomni učence na že dosežene cilje in da sam ne pokaže morebitnih pomislekov 
glede izvedbe katere od aktivnosti. Vsak zastavljeni cilj se da doseči s pozitivnim pristopom, 
z dogovarjanjem in odgovornostjo vsakega posameznika, če jih v skupini dela več. 
Velikokrat se namreč zgodi, da mnoge raziskovalne teme ostanejo nedodelane nekje v 
predalih. Mentorji iščejo vzroke za neuspeh velikokrat na napačnih koncih, najpogosteje se 
navaja nezainteresiranost in premalo vztrajnosti pri učencih. Spomnimo pa, da je mentor 
tisti, ki je zgled in ki navdušuje. Najpogostejše težave, ki se pojavijo so povezane z 
organizacijo raziskovalnega dela ali s pridobivanjem podatkov. Glede na izkušnje lahko 
izpostavimo naslednje: 

- Učenci so preobremenjeni z različnimi dejavnostmi, zato zaradi istočasnosti njihove 
izvedbe ne zmorejo pri vseh sodelovati. Naloge naj zato izvajajo po pouku, v prostih 
urah, nekatere tudi doma in se skušajo sami dogovoriti.  

- Mentor izvaja vzgojno izobraževalno delo v podaljšanem bivanju, kar onemogoča 
srečanja z učenci in otežuje raziskovalno delo. Zato skuša poiskati najbolj ustrezen 
termin v dogovoru z drugimi učitelji, da učencem omogočijo raziskovanje. 

- Zaradi preobširnosti teme učenci izgubijo motivacijo za nadaljevanje dela. Zato se je 
bolje osredotočiti na konkretno temo. Učenci radi pišejo teoretični del naloge, kjer 
pa pogosto zaidejo v obširne opise. Mentor jih naj poskuša pravilno usmeriti.  

- Težja izvedba terenskega dela. Pri učencih se pojavi negotovost glede izvedbe 
intervjuja, ankete ali drugega neposrednega opazovanja. Učencem predstavimo 
prednosti osebnega pogovora s starejšo osebo, spoznavanje okolja v katerem živijo, 
spoznavanja preteklosti ipd. Damo jim vedeti, da so to izkušnje za življenje.  

- Težje usklajevanje z zunanjimi sodelavci za potrebe raziskovanja. To lahko vpliva na 
pravočasnost opravljenih nalog, zato se je potrebno pravočasno dogovarjati za 
srečanja in predvideti tudi morebitne odsotnosti posameznikov.  

- Otežena komunikacija v raziskovalni skupini onemogoča izvedbo nalog. Pojavijo se 
lahko očitki, kdor je opravil večji in pomembnejši delež naloge in kdor z delom 
zamuja. Potrebno je sklicati skupino, kjer se spomnimo že opravljenih nalog in 
skupaj določimo, kako si bomo razdelili še tiste, ki jih je potrebno izvesti. Ugotovitve 
zabeležimo na plakat. Pomaga tudi, če za en teden naredimo premor z 
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raziskovanjem. Nato pa spodbudimo predvsem tiste, ki so doslej opravili manj dela. 
Če se raziskovalci ne morejo sami dogovoriti, naj v takem primeru mentor določi, kaj 
je naloga posameznika in do kdaj mora to nalogo opraviti.  

- Raznolikost spletnih virov ali literature otežuje bistveni pogled na raziskovalno 
temo. Učencem pomagamo selekcionirati vire in literaturo in jih navajamo na 
strokovnost. Prav tako je lahko ovira pomanjkanje virov, kjer si skušamo pomagati 
z dosedanjimi raziskavami. 

- V bližini ni arhiva in večje knjižnice. Dogovorimo se in organiziramo popoldansko 
terensko delo s krožkom v arhivu ali v knjižnici. 

- Prevelike zahteve pri programu ZOTKS. Nekatere skupine učencev sodelujejo na 
različnih tekmovanjih. Vendar se jim zdi raziskovanje za program ZOTKS zelo 
zahtevno, saj od njih zahteva postavljanje in vrednotenje hipotez, česar pri ostalih 
ni potrebno. Če nalogo zastavijo preveč enostavno pa ugotavljajo, da nimajo 
možnosti za uvrstitev na državno srečanje in za pridobitev zlatega priznanja.  

- Razočaranje po predstavitvi in podelitvi nagrad. Raziskovalci so pogosto razočarani 
po razgovoru s člani komisije, ki jim po njihovem mnenju pogosto postavlja pretežka 
vprašanja. V okviru ZOTKS tekmujejo skupaj s srednješolci, a ni opaziti razlike med 
zahtevami. Ključno je, da mentor ob tem zavzame pozitivno stališče in skuša najti v 
njihovi predstavitvi in njihovih odgovorih nekaj pozitivnega. Sicer ostaja pri mladih 
grenak priokus, ki se ga še več let spominjajo in jim jemlje motivacijo za nadaljnje 
raziskovanje.  

 
8 Zaključek 

Raziskovalno delo je najzahtevnejši način samostojnega ali skupinskega dela v osnovni šoli. 
Pot raziskovanja je vsakokrat drugačna, kot so drugačni tudi učenci in posamezne teme. 
Pomembno je ohranjati željo otrok po raziskovanju, odkrivanju novih znanj in pridobivanju 
novih izkušenj in veščin. Pogosto učenci prav pri raziskovalnem delu presenetijo, zaupane 
naloge vestno in odgovorno opravijo, četudi sicer niso med najboljšimi učenci. Pri 
nastajanju nalog sodelujejo z različnimi ustanovami in posamezniki, uvajajo se v timsko 
delo, razvijajo sposobnosti mišljenja, komunikacije, ustvarjajo inovativne rešitve, so 
kreativni in ustvarjalni in se spopadajo s samostojnimi predstavitvami lastnega dela. Ko 
skupine učencev začnejo z raziskovalnim delom kot tim, želijo tako delati vsa leta. Pokaže 
pa se, da so najbolj motivirani in uspešni pri raziskovanju v prvem letu. Z odraščanjem se 
zgublja motivacija in interes, več časa želijo namenjati drugim aktivnostim in manj 
raziskovanju. Mentorji spodbujamo in usmerjamo mlade raziskovalce in smo ponosni na 
opravljeno raziskovalno delo ter na uspehe svojih raziskovalcev. Vedno znova poudarjamo, 
da je potrebno vztrajati in nalogo dokončati. Raziskovalno delo ima ob izobraževanju tudi 
pomemben vzgojni učinek. Že v zgodnji mladosti si mladi pridobivajo tiste izkušnje, ki jim 
bodo zagotovile pomembno prednost pri njihovem strokovnem razvoju in ustvarjanju 
kariere.  
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Tadeja Halas  
Osnovna šola Beltinci 

SKRITI SLADKOR V BREZALKOHOLNIH PIJAČAH IN ŽITARICAH 
 
Povzetek 
Zdrav življenjski slog mora biti vodilo v našem življenju. Poglavitno vlogo pri takem načinu 
življenja imata uravnotežena prehrana in gibanje. Sodoben način življenja nas od tega 
velikokrat oddaljuje, kar se kaže tudi v rezultatih, ki so pridobljeni s pomočjo ŠVK, saj le-ti 
kažejo, da se delež prekomerno prehranjenih učencev na OŠ Beltinci povečuje. 
Gibanje in ozaveščanje o zdravi prehrani smo združili v Fit delavnicah, ki so potekale v okviru 
športnega dne ob svetovnem dnevu zdravja.  
Učenci so s pomočjo Fit pedagogike, ki temelji na doživljajskem učenju, gibalno športni 
aktivnosti, timski harmoniji, spoznavali količine skritega sladkorja v žitaricah in kosmičih ter 
brezalkoholnih pijačah. 
 
Ključne besede: žitarice, kosmiči, brezalkoholne pijače, sladkor, FIT aktivnosti. 
 
 

HIDDEN SUGAR IN NON-ALCOHOLIC DRINKS AND CEREALS 
 
Abstract 
A healthy lifestyle must be a guide in our life. The main role in such lifestyle has a balanced 
diet and a physical exercise. A modern lifestyle often distances us from healthy living, as 
can also be seen in the results, collected at school, which show that a number of 
overweight students is increasing.  
We combined physical exercise and awareness about a healthy diet at Fit workshops that 
were a part of a sports day at World Health Day.  
The students learnt about the amount of hidden sugar in cereals, flakes and non-alcoholic 
drinks with the help of Fit pedagogy, based on learning from experience, sports activities 
and team harmony. 
 
Keywords: cereals, flakes, non-alcoholic drinks, sugar, FIT activities. 
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Uvod 

V okviru nacionalnega programa za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in 
mladine poteka testiranje za športno vzgojni karton, v okviru katerega ugotavljajo, 
vrednotijo in spremljajo telesni in gibalni razvoj z enajstimi ŠVK merskimi nalogami: tremi 
za ugotavljanje telesnih značilnosti in osmimi za ugotavljanje gibalnih sposobnosti. Testi so 
enaki za vso osnovnošolsko in srednješolsko populacijo v Sloveniji, tako da so rezultati 
primerljivi med seboj. 
 
V zadnjih nekaj letih je v analizo rezultata posameznika vključen še indeks telesne mase 
(ITM), s pomočjo katerega je posameznike mogoče grobo razvrščati v razrede 
prehranjenosti. Rezultati kažejo porast deleža otrok, ki so prekomerno prehranjeni 
predvsem v depriviligiranih okoljih – v pomurski in zasavski regiji. 
 
Tako je bilo na OŠ Beltinci v šol. letu 2014/15 77 učenk in učencev razvrščenih v skupino 
»preddebelost«, 21 ali 3,4 % vseh otrok v skupino »debelost«, v šol. letu 2017/18 pa je v 
skupini »debelost« že 46 oz. 7,4 % vseh otrok na šoli. (Novak 2018) 
 
Za primerno prehranjenost je pomembna uravnotežena prehrana in zadostna telesna 
dejavnost, saj omogočata vzdrževanje energijskega ravnovesja med vnosom in porabo 
energije. Če je energijski vnos višji od energijske porabe, se pojavi povečana telesna teža in 
debelost, v obratnem primeru pa podhranjenost. Neuravnotežen in previsok prehranski 
vnos predvsem energijsko goste mastne, slane in sladke hrane ter pijače je dejavnik 
tveganja za nastanek debelosti. 
 
Eden od pomembnih ukrepov za zmanjšanje deleža prekomerno prehranjenih otrok je 
ozaveščanje o energijski vrednosti hrane, ki je uživajo, še posebej pa o vsebnosti sladkorja 
v različnih vrstah hrane in pijače.  
 
Na OŠ Beltinci smo bili v šolskem letu 2017/18 vključeni v projekt Fit4Kid, ki temelji na Fit 
pedagogiki. Projekt Fit4Kid je projekt promocije gibalne športne aktivnosti za zdravje otrok 
in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol, ki ga 
vodi Barbara Konda, univ. dipl. fiziolog, direktorica mednarodnega projekta FIT Slovenija. 
Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko 
se učenci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, 
izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. Ko aktiviramo telo, 
aktiviramo možgane. Ključni razlog, da FIT pedagogika temelji na gibanju, je v bogastvu 
gibalne/športne aktivnosti, ki omogoča razvoj gibalnih, kognitivnih in socialnih spretnosti.  
 
Značilnosti FIT pedagogike 

1. Deluje in povezuje vsa razvojna področja, povezuje in razvija vsa učna področja.  
2. Temelji na doživljajskem učenju, gibalno športni aktivnosti, timski harmoniji, psiho-
fizičnem zdravju.  
3. Vključuje vse tri stile učenja: kinetični, vizualni in slušni.  
4. Upošteva razvojne značilnosti otroka in mladostnikov, fiziološke značilnosti otroka, 
psihomotorično učenje.  
5. Je interaktivna, dinamična, inovativna, motivacijska, pozitivna, pestra, zabavna, zdrava.  
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Cilji so:  
- promocija gibanja in športnih aktivnosti učencev in odraslih za krepitev in ohranjanje 

zdravja; 
- ponujati zanimive, privlačne in kakovostne vadbene vsebine, ki so v pomoč pri 

zagotavljanju zdravega in skladnega razvoja učencev; 
- omogočati učencem, da raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve ter oboje 

razvijati; 
- nadaljevati usposabljanja strokovnih delavcev; 
- povečati kakovost in količino gibalno-športne aktivnosti; 
- postopno spoznavati in usvajati osnovne prvine različnih športnih zvrsti; 
- spodbuditi učence k redni gibalni aktivnosti; 
- naučiti učence, da je redna gibalno-športna aktivnost življenjski slog in ne 

obveznost; 
- razvijati sodelovanje in spoštovanje ter upoštevanje različnosti.  

 
V nadaljevanju predstavljam eno izmed Fit aktivnosti, ki smo jih izvajali na šoli, v kateri smo 
združili značilnosti in cilje Fit pedagogike. 
 
FIT delavnice  

Ob svetovnem dnevu zdravja smo na šoli izvedli športni dan atletski mnogoboj. Organizirali 
smo ga v soboto, 7.4.2018. Učenci so se udeležili posamezne športne aktivnosti po krožnem 
sistemu. Med posameznimi tekmovalnimi panogami so učenci sodelovali v Fit delavnicah, 
v katerih so na zabaven, predvsem pa na aktiven način spoznavali nova znanja in utrjevali 
že poznana dejstva o zdravem načinu življenja. 
 
Ponujene so bile štiri delavnice: 

- Količina sladkorja v žitaricah; 
- Količina sladkorja v brezalkoholnih pijačah; 
- Prehranska piramida; 
- Dostopnost do zdravstvenih storitev po svetu. 

Podrobno bom predstavila delavnico Količina sladkorja v žitaricah. Naloga učencev je bila, 
da posamezne skupine čim hitreje pravilno razporedijo vrečke s sladkorjem k ustrezni sliki 
žitarice.  
 
Predhodno sva skupaj s hišnikom pripravila lesene panoje s pritrjenimi slikami žitaric in 
kosmičev, ki jih učenci najpogosteje uživajo za zajtrk ali popoldanski prigrizek. Pano je bil v 
obliki tristrane prizme, tako so lahko hkrati tekmovale tri skupine učencev. Pod slikami so 
bili pritrjeni vijaki, na katere so učenci obešali vrečke sladkorja.  
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Slika 1: Pano s slikami žitaric in kosmičev (Vir: lasten) 

 
 Vsaka skupina učencev je imela na razpolago gradivo s prehranskimi in energijskimi 
vrednostmi za posamezno živilo v obliki tabele.  
 
Tabela 1: Primer prehranske in energijske vrednosti kosmičev 

BenQuick Choco Pops, Ekstrudirani žitni izdelek z okusom čokolade 

Hranilne in energijske vrednosti (na 100 g izdelka) 
 
Energijska vrednost:                             1674 kJ /396 kcal 
Ogljikovi hidrati:                                     81,3 g 
Beljakovine:                                           5,8 g 
 

MAŠČOBE 
NA. MAŠČOBNE 

KISLINE 
SLADKOR SOL 

4,4 g 2,2  36,8 g 0,7 g 

Vir: https://veskajjes.si/baza-zivil-in-pijac/47-itarice-ri-in-mlevski-izdelki/27-ita-za-zajtrk/1951-
benquick-choco-pops-ekstrudirani-zitni-izdelek-z-okusom-cokolade, 6.8.2018 

 
Učenci so morali iz danih podatkov razbrati tistega, ki je bil za njihovo nalogo pomemben. 
Pri tem so se urili v kritičnem in uporabnem razumevanju prebranega. Prebrano besedilo 
so morali preoblikovati iz ene oblike v drugo (prevesti podatke iz tabele v besedilo) ter v 
uporabi podatkov pri reševanju problema – razporediti vrečke s stehtano količino sladkorja 
k sliki posamezne vrste žitarice oziroma kosmičev glede na količino vsebovanega sladkorja. 
Vrečke s sladkorjem so imeli v plastični posodi, na vsaki vrečki je bila zapisana masa. Učenci 
so bili od panoja oddaljeni nekaj metrov. Iz vsake skupine je k panoju lahko tekel vedno 
samo en učenec z eno vrečko sladkorja. Ostali učenci iz skupine so ga usmerjali.  
 

https://veskajjes.si/baza-zivil-in-pijac/47-itarice-ri-in-mlevski-izdelki/27-ita-za-zajtrk/1951-benquick-choco-pops-ekstrudirani-zitni-izdelek-z-okusom-cokolade
https://veskajjes.si/baza-zivil-in-pijac/47-itarice-ri-in-mlevski-izdelki/27-ita-za-zajtrk/1951-benquick-choco-pops-ekstrudirani-zitni-izdelek-z-okusom-cokolade
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Slika 2: Razporejanje vrečk s sladkorjem k ustrezni sliki žitarice (Vir: lasten) 

  
Zelo pomemben cilj, ki smo ga z delavnico želeli doseči, je sodelovanje znotraj skupine. 
Skupine so bile dovolj majhne, da je vsak učenec lahko doprinesel nekaj k reševanju skupne 
naloge. Od njih smo pričakovali, da so izpeljali nalogo brez neposredne pomoči učitelja, da 
se sami borijo za uspeh, učiteljeva avtoriteta je bila prenešena na učence. To pomeni, da so 
učenci odgovorni za svoj prispevek k skupinskemu delu. Pri svojem delu so bili svobodni, 
saj so nalogo dokončali na način, za katerega so menili, da je po njihovem mnenju najboljši. 
Prenos avtoritete nikakor ne pomeni, da je bil proces nekontroliran. Učitelj je z distance 
nadzoroval delo učencev in na koncu preveril njihov končni izdelek – pravilno razporejene 
vrečke s sladkorjem. Druga temeljna posebnost skupinskega dela je, da člani skupine do 
določene stopnje potrebujejo drug drugega, da uspešno dokončajo nalogo. Učenci se med 
seboj morajo pogovarjati, načrtovati strategijo reševanja naloge, se poslušati. Interakcija je 
bila tudi neverbalna, npr. kazanje, kimanje, neodobravanje ali smejanje. Ta proces 
skupinske interakcije je za učence zelo zanimiv. Učenci, ki so velikokrat pri klasičnih oblikah 
dela pasivni, so se aktivno vključili v delo in akcija jih je tako pritegnila, da so ostali aktivni 
do konca.  
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Slika 3: Skupinsko delo učencev (Vir: lasten) 

 
Aktivnost učencev je še dodatno vzpodbudila tekmovalnost med skupinami. Zmagala je 
tista skupina, ki je v najkrajšem času pravilno razporedila vse pare. 
 
Ob koncu smo si skupaj ogledali količine sladkorja v posameznih žitaricah oz. kosmičih in 
poiskali najprimernejšo izbiro za zdrav zajtrk. Preračunali smo količino sladkorja, ki jo 
zaužijemo z eno porcijo, če ta znaša od 30 g do 50 g. Izračunane količine smo primerjali z 
vrečko sladkorja za kavo, ki vsebuje 5 g sladkorja.  
 

 
Slika 4: Razporejene vrečke s sladkorjem ob slikah žitaric in kosmičev (Vir: lasten) 

  
Delavnica Količina sladkorja v brezalkoholnih pijačah je potekala na enak način. Učenci so 
imeli podane podatke o prehranski in energijski vrednosti za 100ml posameznega izdelka. 
 
Zaključek 

Učenci so bili za delo zelo motivirani, bili so zelo aktivni. Tekmovanje med skupinami jim je 
dalo dodatni zagon, morali so se organizirati in si razdeliti delo znotraj skupine.  
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Ob pregledu razporejenih vrečk so bili zelo presenečeni, saj se večina ni zavedala, koliko 
sladkorja se skriva v teh živilih in brezalkoholnih pijačah. Izrazili so mnenje, da bodo v 
prihodnje izbirali izdelke z nižjo vrednostjo sladkorja. 
 
Učenci so bili nad delavnicami navdušeni, na zabaven in predvsem telesno aktiven način so 
ponovili znanje, ga nadgradili ter povezali z vsakdanjim življenjem. Poglobili so zavedanje, 
da so sami odgovorni za lastno zdravje ter dobro počutje. 
 
Nabor Fit aktivnosti bomo dopolnjevali in nadgrajevali, saj se v praksi izkazujejo za zelo 
uspešne pri doseganju zastavljenih ciljev. 
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Sandra Hanžič  
Osnovna šola Mala Nedelja 

MUZIKAL PRI MALI NEDELJI 
 
Povzetek 
V prispevku je predstavljeno, kako smo z mladinskim pevskim zborom OŠ Mala Nedelja 
pripravljali muzikal. Poskušala sem čim bolj realno opisati naše delo od ideje do izvedbe, 
težave, s katerimi smo se srečevali, in kako smo jih reševali. 
 
Ključne besede: muzikal, pevski zbor 
 
 

MUSICAL AT MALA NEDELJA 
 
Abstract 
The article presents our work for a musical with the youth choir of the Primary School Mala 
Nedelja. I tried to describe as realistically as possible our work from idea to performance, 
problems we had, and how we dealt with them. 
 
Keywords: musical, choir 
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Uvod 

Bohinj. Zborovska šola 2016. Zborovska delavnica z Moniko Glüks Donko in MPZ OŠ Jakoba 
Aljaža Kranj. 
 
Na seminarju je bil prvič predstavljen muzikal Spremeniva svet, ki mi je takoj vzbudil 
pozornost. V meni je že nekaj časa tlela ideja o izvedbi muzikala, glasbene pravljice, vendar 
se nikoli nisem čutila dovolj sposobne, da bi se spustila v ta projekt. Ker mi je ta muzikal res 
sedel v srce, sem se odločila, da poskusim. Pa bo, kar bo.  
 
Ker nisem imela dovolj samozavesti, na začetku za projekt nisem povedala nikomur. 
Odločila sem se, da z učenci poskusimo prepeti nekaj pesmi in se bom potem odločila, če 
stvar izpeljem ali ne.  
 
Mala Nedelja. September 2017. Vaje Mladinskega pevskega zbora. 
 
Učenci so bili nad predstavljenimi pesmimi in idejo, da bi izvedli muzikal, zelo navdušeni. 
Zato mi ni preostalo drugega, kot da poiščem vso svojo odločnost in se spoprimem z 
izzivom.  
 
Jedro  

Za Slovence je že od nekdaj značilno skupno petje, ki je poleg jezika, eden izmed temeljev 
narodnostne identifikacije. Zborovsko petje se je pomembneje razvilo v 19. stoletju, ko so 
nastajale prve čitalnice, bésede in tabori. Takrat so pevski zbori dobili močno nacionalno 
vsebino. Prva in druga svetovna vojna sta razvoj zborovstva precej zatrli, čas po vojni pa je 
poskrbel za ponoven razcvet zborovstva pri nas. 
 
Danes je v Sloveniji zborovsko petje najbolj razširjena ljubiteljska dejavnost. V pevskih 
zborih se udejstvujejo vse starostne generacije, ki so po kakovosti in množičnosti v samem 
vrhu evropskega in tudi svetovnega zborovskega petja.  
 
Študija Singing Europe, ki jo je izvedla Evropska zborovska zveza Europa cantat, je 
pokazala, da se v Sloveniji s petjem ukvarja okrog 170.000 ljudi, kar je 8,3 % celotnega 
prebivalstva. V Evropi aktivno poje približno 37 milijonov ljudi, kar je 4,5 % prebivalcev, ki 
delujejo v približno milijon pevskih zborih ali skupinah.  
 
V Sloveniji imamo v osnovni šoli največkrat dva pevska zbora, in sicer enoglasni otroški 
zbor, v katerem pojejo pevci stari od 6 do 9 let, ter dvo- ali triglasni otroški pevski zbor (ki 
ga v šolah največkrat poimenujemo mladinski pevski zbor), kjer pojejo pevci stari od 10 do 
15 let.  
 
Zborovsko petje razvija pri pevcih ustvarjalnost, muzikalnost, čustveno in kognitivno 
doživljanje, spodbuja sodelovanje in kakovostne odnose v skupnem muziciranju.  
 
Muzikal je nastal iz spevoigre, kabareta, baleta in operete okoli leta 1900 v New Yorku. 
Musical je skrajšano za musical comedy, glasbeno komedijo. Prvi muzikali so nastali na 
Broadwayu v New Yorku in v West Endu v Londonu.  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

275 

Muzikal vsebuje petje, ples in govorjene dialoge, zato morajo nastopajoči biti dobri pevci, 
plesalci in igralci. Vsebina je največkrat ljubezenska, družbenokritična in se nanaša na 
trenutno družbeno dogajanje.  
 
Spremeniva svet, muzikal za igralce, soliste ter mladinski pevski zbor s spremljavo. 
Glasba: Pavel Dolenc. 
Besedilo: Hana Bujanović Kokot. 
 
Zgodba muzikala se plete okrog dveh osnovnošolcev: na eni strani osamljena Maja, ki nima 
nikogar, da bi mu zaupala svoje težave, na drugi strani Gašper, ki na videz živi popolno 
življenje, a je realnost precej drugačna. Ko se jima v šoli naključno križajo poti, svet začenja 
postajati lepši. Skozi raznorazne naključne dogodke ugotovita, da vse le ni tako slabo, kot 
se zdi, če le imaš prave prijatelje. 
 
Avtorica besedila, Hana Bujanović Kokot, mlada libretistka, je bila ob nastanku besedil tudi 
sama še osnovnošolka, zato je tema res primerna in blizu današnjim najstnikom. 
 
Avtor glasbe, Pavel Dolenc, slovenski skladatelj in tudi sam učitelj glasbene umetnosti in 
zborovodja na osnovni šoli, je uglasbil pesmi zelo spevno in osnovnošolskim mladinskim 
zborom primerno.  
 
Avgust 2017 
Odločila sem se, da bom z Mladinskim pevskim zborom OŠ Mala Nedelja poskusila izvesti 
muzikal Spremeniva svet. Začela sem študirati gradivo, analizirati besedilo, zborovsko 
partituro in razmišljati o tem, kako bi razdelila glavne in stranske vloge med pevce pevskega 
zbora.  
 
Kdo bo dovolj samozavesten, da bo sprejel izziv, glavno vlogo v muzikalu? Kdo bo odigral 
in odpel stranske vloge? Kdo bo naredil scenografijo? Kdo koreografijo? 
 
To je samo nekaj vprašanj, ki so se mi porajale na začetku. Ampak če ne poskusiš, ne dobiš 
odgovorov.  
 
September 2017 
Pevcem mladinskega pevskega zbora sem predstavila muzikal, njegovo vsebino, pesmi in 
bili so navdušeni. Idejo so torej sprejeli in odločitev je padla. Pri Mali Nedelji bomo prvič 
izvedli muzikal. Zadali smo si časovni okvir, do konca šolskega leta. Načrtovano je bilo torej, 
da se predstavimo na zaključni prireditvi naše šole.  
 
Začeli so se prvi pogovori o tem, kdo bi bil primeren za glavne in stranske vloge. Pri 
razdelitvi vlog sem bila pozorna na to, da učencu vloga karakterno ustreza, da ima dovolj 
samozavesti za pevski solo in je pripravljen vložiti precej truda v naš skupni projekt. Proti 
koncu meseca so bile vloge razdeljene. 
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Oktober 2017 
Po razdelitvi vlog smo začeli z bralnimi vajami. Za te vaje smo imeli na razpolago dodatno 
šolsko uro iz fonda interesnih dejavnosti v devetletki s področja umetnosti ter tehnike in 
tehnologije.  
 
Učencem sem razdelila besedila, v katerih so najprej popravili imena nastopajočih. V 
navodilih za izvedbo muzikala je bil namreč pripis, da so vsa imena zamenljiva, manjšim 
vlogam pa lahko spremenimo tudi spol. Tako smo se odločili, da vlogam spremenimo imena 
in uporabljamo imena učencev.  
 
November 2017 
Vaje mladinskega pevskega zbora so potekale po urniku, tri ure na teden, in sicer v 
ponedeljek in četrtek. Pevcem so bila besedila pesmi blizu, zato z usvajanjem le-teh ni bilo 
večjih težav. Zborovska partitura pa je precej razgibana, saj so pesmi enoglasne, dvoglasne 
in tudi triglasne. 
 
V tem času je bil na YouTubu objavljen tudi video posnetek premierne izvedbe muzikala na 
OŠ Jakoba Aljaža Kranj. Video posnetek smo si seveda z veseljem ogledali, nekateri učenci 
tudi večkrat še doma. Z ogledom video posnetka so učenci dobili vpogled v to, kako naj bo 
ta dotični muzikal izveden.  
 
December 2017 
Zborovske pesmi iz muzikala so dobivale vse boljše izvedbe, solistične pevske vloge so bile 
skoraj izdelane, tudi igralske vloge so lepo napredovale. Zato smo začeli razmišljati tudi o 
koreografiji. V veliko pomoč so mi bile učenke, ki zelo rade plešejo. S skupno močjo so 
izdelale koreografijo in jo začele učiti druge nastopajoče. Pevci so nenadoma spoznali, da 
peti in plesati hkrati sploh ni lahko. Ko se posvetiš plesu, pozabiš peti in obratno. Hkratno 
izvajanje petja in plesa nam je povzročalo kar nekaj težav, ampak s pomočjo vaj nam je tudi 
to uspelo usvojiti.  
 
Januar 2018 
Začetek novega leta nam je prinesel spoznanje, da naš muzikal lepo napreduje in da z 
njegovo izvedbo ne bomo čakali do konca šolskega leta. Odločili smo se, da ga izvedemo 
na proslavi ob počastitvi materinskega dne.  
 
Zdaj smo tudi samozavestno začeli razglašati po šoli, da pripravljamo muzikal. Dobili smo 
nov zagon, vaje vzeli še bolj resno in se že veselili končnega izdelka.  
 
Februar 2018 
Naučene so bile vse pesmi in koreografija nam je šla dobro od rok in nog. Nekaj težav nam 
je predstavljala igra vlog, zato smo se več posvetili temu. Z učenci smo zavzeto vadili in se 
poskušali čim bolj vživeti v svojo vlogo.  
 
Razmišljati smo začeli tudi o kostumih in sceni. Ker je to šolski muzikal in se dogaja v šoli, 
doma in na igrišču, težav s kostumi nismo imeli. Odločili smo se, da so oblečeni vsakdanje, 
kot v šoli. Tudi scena ni bila komplicirana, uporabili smo klop, mizo in dve prenosni stojali 
oz. tabli. Potrebovali smo samo še žogo, zvonec in kokice.  
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Marec 2018 
Do uprizoritve muzikala nas je ločilo samo še nekaj dni. Vaje so se preselile v Kulturni dom 
Mala Nedelja, pridružila se nam je tudi korepetitorka. Takrat pa so se začele težave. 
Naenkrat so učenci pozabljali besedilo, niso vedeli, kam naj stopijo na odru, kaj naj počnejo. 
Takrat me je pograbila panika, da bo šlo vse narobe. Zbrali smo se, jaz in učenci, nekajkrat 
globoko vdihnili in stvari začeli postavljati na mesto. Na naslednjih vajah je bilo že veliko 
boljše in vrnila se nam je samozavest. 
 
Torek, 20. marec, je bil dan, ko smo pri Mali Nedelji prvič izvedli muzikal. Prireditev je bila 
posvečena materinskemu dnevu, kar je na nek način še dodatno otežilo nastop. Nastopati 
pred svojo družino in sošolci, torej bližnjimi, je verjetno najtežje. Na nastopu se nam je 
primerilo nekaj napak, zmedla nas je trema. Ampak kar je najpomembneje, z nastopom smo 
bili zadovoljni in dobili smo zaslužen aplavz in pohvale.  
 
Obiskovalci so bili navdušeni, slišali smo same pohvale in tudi vprašanje, kdaj bomo izvedli 
naslednji muzikal. To je bilo največje plačilo za naš trud.  
 
Čez dva dni smo nastop ponovili na srečanju upokojencev v Biotermah Mala Nedelja. Ta 
nastop je bil neprimerljivo boljši. Učenci so se znebili treme in pritiska ter nastop izvedli 
odlično.  
 
Dogovarjali smo se še za kakšen nastop, ampak se na koncu ni več izšlo.  
 
Zaključek 

Avgust 2018 
Ko se sedaj ozrem nazaj, se spomnim navdušenih obrazov učencev, ko sem jim predstavila 
idejo o izvedbi muzikala. Dobila sem občutek, da učenci kar niso mogli verjeti, da s(m)o 
dovolj sposobni izpeljati takšen projekt. Kot da tudi sami ne bi najbolj verjeli vase. Saj 
najverjetneje tudi niso, glede na to, da na začetku tudi jaz nisem. Ampak vse se je izteklo 
po načrtih, samo upati si je treba. 
 
Vsi skupaj, učenci in jaz, smo s tem projektom osebnostno zrasli. Dokazali smo sebi in 
drugim, da zmoremo. Dvignila se je naša samozavest, samopodoba in dobili smo še večjo 
motivacijo za delo. Kar je pa najpomembnejše, učenci so radi prihajali na vaje pevskega 
zbora, pokazali so veliko volje za delo in pri tem s(m)o uživali. 
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Neva Harc  
Osnovna šola Beltinci 

DEJAVNOSTI PROJEKTA POPESTRIMO ŠOLO NA OŠ BELTINCI 
 
Povzetek 
Šola ima veliko vlogo pri posredovanju neposrednih izkušenj s področja jezikovnih, 
umetnostnih, družbenih, okoljskih in športnih dejavnosti ter pri pridobivanju uporabnih 
znanj učencev. Projekt Popestrimo šolo na OŠ Beltinci teži k izvedbi kakovostnih 
individualnih in skupinskih aktivnosti za popestritev vsakdanjega ritma učenja in dela na 
šoli. Usmerjen je v razvoj temeljnih učnih sposobnosti, k pridobivanju bralne in funkcionalne 
pismenosti ter spodbujanju neformalnih oblik učenja. Prizadeva si za krepitev jezikovnih in 
socialnih kompetenc učencev, kritičnega in logičnega razmišljanja, ustvarjalnosti, 
medsebojnih odnosov in prostovoljstva ter uporabo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Učenci lahko s svojimi idejami prispevajo k izvajanju dejavnosti, ob katerih 
pridobijo uporabno znanje in praktične izkušnje, torej se ne le učijo, temveč tudi sprostijo, 
igrajo in družijo. 
 
Ključne besede: projekt Popestrimo šolo, neformalne oblike učenja, uporabno znanje, 
praktične izkušnje, (izven)šolske aktivnosti 
 
 

ACTIVITIES OF A PROJECT POPESTRIMO ŠOLO AT THE PRIMARY SCHOOL 
BELTINCI 

 
Abstract 
A school plays a major role at passing on direct experiences and knowledge from the fields 
of language, art, social, environmental and sport, and in acquiring the useful knowledge of 
students. A project Popestrimo šolo at the Primary School Beltinci tends to offer quality 
activities for individuals and groups to diversify their daily routine at school. It is focused 
on development of basic learning abilities, the acquisition of reading and functional literacy 
and the promotion of informal forms of learning. It seeks to strengthen the linguistic and 
social competences of students, critical and logical thinking, creativity, mutual relations 
and volunteering, and the use of information and communication technology. The students 
can contribute with their ideas to the implementation of activities, where they gain useful 
knowledge and practical experience, so they do not only learn, but also relax, play and 
socialize. 
 
Keywords: project Popestrimo šolo, informal forms of learning, practical knowledge, 
activities 
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1 Uvodno o projektu Popestrimo šolo (POŠ) na OŠ Beltinci 

Zadnja leta so različni nacionalni in evropski projekti v sodobni šoli stalnica, saj ne le 
bogatijo klasičen pouk, temveč tudi krepijo aktivno vlogo učencev in jih spodbujajo k 
odkrivanju in ustvarjanju lastnega znanja. Učitelj nastopa v vlogi mentorja, spodbujevalca 
oz. usmerjevalca, pri tem pa uporablja različne metode in oblike dela. Prednost tovrstnih 
projektov je zagotovo tudi v tem, da spretno vključujejo zunanje sodelujoče, učenci pa 
pridobivajo znanja in spretnosti tudi s področij, ki jih šolski kurikul ne zajema.  
 
Z mesecem novembrom 2016 se je na OŠ Beltinci pričel izvajati projekt Popestrimo šolo 
2016–2021 (v nadaljevanju POŠ). Izvedbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Javni 
razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev 
za krepitev kompetenc šolajočih«, 2016). Projekt POŠ je na OŠ Beltinci zasnovan kot 
načrtno izvajanje individualne in skupinske učne pomoči učencem s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, delo z nadarjenimi učenci in učenci Romi. V njegovem okviru 
se odvijajo individualne in skupinske dejavnosti, ki naj bi popestrile vsakdanji ritem učenja 
in dela na šoli. Namenjene so učencem od 1. do 9. razreda OŠ Beltinci, potekajo pa pred, 
(deloma) med in po pouku, občasno ob sobotah ter v šolskih počitnicah. Vključitev v 
vsebine je na podlagi izkazanega interesa za vse učence brezplačna; prijavnice na 
posamezne (popoldanske oz. izvenšolske) aktivnosti se vročajo sproti. Nekatere so 
načrtovane in potekajo skozi celotno šolsko leto, druge delavnice so sicer vnaprej 
predvidene vendar enkratne, do nekaterih pa pridemo spontano oz. ob upoštevanju želja 
učencev, aktivneje vključenih v projekt, in v skladu z dogovorom z odgovorno osebo, torej 
ravnateljico. Projektne aktivnosti so sproti ustno in pisno napovedane učencem, 
predstavljene na šolski spletni strani in/ali na blogu projekta. 
 
2 Neformalne oblike učenja  

2.1 Učna pomoč učencem 

Na OŠ Beltinci je potreba po učni pomoči učencem s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja velika, na drugi strani pa so številčni tudi nadarjeni in romski otroci. Prav vsi 
potrebujejo svojevrsten način obravnave. Učna pomoč učencem iz skorajda vseh učnih 
predmetov se izvaja po dogovoru z zainteresiranim učencem in/ali učiteljem posameznega 
predmeta. Poteka v obliki pomoči pri domačih nalogah, predstavitvah oz. seminarskih 
nalogah in domačem branju. Največkrat gre za namensko pripravo na pisanje pisnih 
preizkusov oz. ustnih ocenjevanj znanja ali popravo že pridobljenih ocen. Pokazala se je tudi 
potreba po bralcu oz. pomoči učencem, ki imajo dodeljen podaljšan čas pisanja pisnih 
preizkusov znanja iz večine učnih predmetov. Slednje poteka v ločeni učilnici, individualno 
z enim samim učencem, ki potrebuje glasno branje in dodatno razlago zahtev posameznih 
nalog. Vsak nadzor je natančno dogovorjen in predhodno najavljen s strani učiteljev 
posameznih predmetov.  
 
2.2 Varstvo učencev 

Organizirane ure varstva potekajo vsak dan, ko učenci 6.–9. razreda čakajo na pouk, izbirne 
predmete oz. krožke ali druge izvenšolske aktivnosti (verouk, glasbeno šolo, športne 
dejavnosti itd.). Predstavljajo odlično obliko samostojnega (individualnega in skupinskega) 
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učenja in priložnost za popravo testov, delanje oz. dokončevanje domačih nalog, 
domačega branja, seminarskih nalog in priprav na govorne nastope oz. predstavitve 
posameznih vsebin. Učencem je ponujena pomoč pri učenju in opravljanju navedenih 
šolskih obveznosti. Pomembna je zlasti dejavnost, ki smo jo poimenovali Učimo se učiti, 
znotraj katere učenci usvajajo različne načine, metode in tehnike učenja. Učenje je namreč 
proces, ki traja vse življenje; da bi postalo rutina oz. navada, torej del našega vsakdanjika, 
se moramo naučiti učiti se. Le tako bomo znali svoje znanje pravilno uporabljati in 
nadgrajevati, k čemur tudi stremi dodobra sprejet koncept vseživljenjskega učenja. Naši 
glavni cilji so, da bi se učenci naučili selekcionirati podatke in informacije, izpisati ključne 
besede in da bi usvojeno znanje znali uporabiti v praksi. Zlasti pred pomembnimi 
ocenjevanji znanja so učenci dovzetni za določitev lastnega učnega načrta (kdaj, kje, kako, 
koliko), s katerim nato lažje in hitreje predelajo učno snov oz. gradivo. Naučimo jih tudi 
prednosti delanja miselnih vzorcev in pomena ponavljanja oz. utrjevanja znanja. Zelo prav 
pride tudi usvojitev tehnike hitrega branja oz. branja po diagonali, ki se lahko postavi ob 
bok drugim najbolj uporabnim oz. inovativnim učnim pripomočkom. Veliko časa posvetimo 
tudi govoru o notranjih in zunanjih dejavnikih, ki pomembno vplivajo na učenje ter na 
trenutni, kratkoročni oz. dolgoročni spomin. Tudi motivacija za učenje oz. delo je lahko 
notranja in/ali zunanja ter znatno vpliva na naše učne navade. Nekateri učenci se tako redno 
lotevajo sprotnega učenja, medtem ko jih večina še vedno prisega na kampanjsko učenje, 
ki se ga poslužujejo tudi v okviru varstva. Znotraj slednjega se zainteresirani učenci 
intenzivneje vključujejo v druge organizirane dejavnosti POŠ (izdelujejo plakate in druge 
literarne oz. likovne izdelke, pripravljajo glasbene predstavitve, se pripravljajo na različna 
tekmovanja, razpise in natečaje itd.). Prizadevamo si, da so ure varstva zlasti ure, ko se 
učenci lahko pripravijo na nadaljevanje pouka oz. postorijo delček šolskega dela, ki ga tako 
doma ni več potrebno. Stremimo pa tudi k temu, da so ure dovolj zanimive, poučne in 
razgibane tudi za tiste učence, ki pokažejo več zanimanja za aktivnosti projekta POŠ. 
 
2.3 Tutorstvo 

Tutorstvo je medvrstniška pomoč pri učenju. Učenci tutorji, torej učenci 6.–9. razreda, 
prostovoljno in nesebično pomagajo sošolcem, prijateljem ali mlajšim učencem pri 
usvajanju različnih učnih vsebin. Na šolski galeriji je v POŠ kotičku objavljen seznam učencev 
tutorjev (po razredih) in učnih predmetov, pri katerih ponujajo pomoč. Učenci, ki 
potrebujejo pomoč pri učenju posameznega predmeta, si lahko izberejo učenca tutorja, 
pristopijo do njega in ga prosijo za pomoč, ali se obrnejo na vodjo POŠ. V sistem tutorstva 
je vsako šolsko leto vključenih okoli 20 učencev tutorjev. S sovrstniki ali mlajšimi učenci se 
srečujejo pred, med (v času odmorov) ali po pouku, in sicer ob vnaprej dogovorjenih 
terminih, najpogosteje v prostorih šolske knjižnice oz. čitalnice, v rdeči dvorani oz. prostih 
učilnicah. Učenci tutorji o svojem delu vodijo dnevnik tutorstva (kraj, čas in trajanje učenja, 
predmet in tematika) in poročajo na mesečnih tutorskih sestankih. Veliko učencev se 
spontano vključi v imenovan sistem, pa za to sploh ne vedo, saj ga poimenujejo z izrazi, kot 
so pomoč pri učenju, inštrukcije, kampanjsko učenje itd.  
 
3 Spodbujanje bralne, funkcionalne in informacijske pismenosti 

3.1 Bralne urice in Knjigobube 

Ko učenec usvoji tehniko (veščino) branja, zna brati z razumevanjem in znanje uporabljati 
na raznovrstnih področjih življenja. Če bralnih tehnik ne usvoji oz. avtomatizira in ne bere 
tako, da bi prebrano razumel, težko pridobiva nova znanja, njegova samopodoba je nizka, 
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pojavi in veča se odpor do učenja ter do šole nasploh. Učencem skušamo približati branje, 
pomembno dejavnost z vidika izražanja, spodbujanja domišljije, širjenja besednega zaklada 
in krepitve javnega nastopanja. V okviru POŠ zato potekajo tudi t. i. bralne urice. 
Udeležujejo se jih s strani učiteljev izbrani učenci 3. razredov, ki potrebujejo vajo branja, 
zlasti pa utrjevanje in izpopolnjevanje branja z razumevanjem. Ne le bralna, pač pa tudi 
krepitev funkcionalne pismenosti je naša težnja z vajami lepopisja, zapisovanja po nareku, 
urejanja besedila in razgovorih o popravkih.  
 
Branje skupaj z ustvarjalnimi delavnicami otroke motivira, spodbuja razvoj predbralnih 
sposobnosti, kasejših bralnih navad in komunikacije. Knjigobube so program, namenjen 
povečanju bralnih sposobnosti in s tem funkcionalne pismenosti otrok (vir: 
http://knjigobube.si/). Na OŠ Beltinci se vanj vključujejo učenci 1. razreda. Pri našem 
vsakotedenskem druženju uporabljamo Mavrično pobarvano pravljico. Poslužujemo se 
različnih načinov učenja in tako z gledanjem igranih prizorov urimo vizualni tip, s 
poslušanjem Lahkonočnic in glasnim prebiranjem pravljic avditivni oz. slušni tip, z gibanjem 
v zaprtih prostorih in v naravi pa kinestetični tip ali stil učenja. Radi tudi meditiramo v krogu 
na mehkih blazinah in se učimo tehnik umirjanja, medtem ko se z različnimi socialnimi oz. 
drugimi igrami učimo strpnosti in fairplayja ter usvajamo pravila in dogovore. Ker se mnoge 
dejavnosti, ki jih izvajamo v šoli (branje, dramatizacija, likovno poustvarjanje, socialne igre 
itd.), lahko nadaljujejo doma, program teži tudi k aktivni vključenosti staršev oz. skrbnikov. 
V mesecu decembru priredimo knjigobubino čajanko, ko uživamo ob branju s skodelico 
dišečega čaja in domačimi piškoti. Tako krepimo tudi socialne veščine, verbalne in 
neverbalne spretnosti ter spodbujamo prijazno komunikacijo. Naslednje šolsko leto 
nameravamo nadaljevati z razvijanjem domišljije in ustvarjalnosti ter v nadaljevalni program 
Knjigobub (v t. i. Zeleno pobarvano pravljico) in zabavno učenje vključiti tudi učence 2. 
razreda. 
 
3.2 Naša mala knjižnica in Knjigobežnica  

Prek branja razvijamo izražanje, urimo pomnjenje in sklepanje, spoznavamo lastna čustva 
in čustva drugih ljudi, učimo se razumevanja družbenih načel in odnosov ter sprejemanja 
drugačnosti. Učenci, ki aktivno berejo vsaj nekaj minut na dan, naj bi po mnenju več raziskav 
dosegali bistveno boljše učne rezultate od tistih, ki ne berejo. Tudi mednarodni projekt 
Naša mala knjižnica (NMK) je namenjen spodbujanju branja, dviganju bralne pismenosti, 
spoznavanju drugih kultur in ne nazadnje učenju tujih jezikov. Prek njega se predstavijo 
tako slovenski kot tuji otroški in mladinski avtorji ter ilustratorji (vir: 
http://www.nasamalaknjiznica.si/). Pri delu uporabljamo Ustvarjalnike s hudomušnimi, a 
poučnimi nalogami na temo šestih knjig, vključenih v projekt. Slednji je zasnovan tako, da 
motivira oz. spodbuja branje in učenčevo kreativnost skozi skupno poustvarjanje v razredu. 
Hkrati pripomore tudi k (s)poznavanju Slovenije in drugih evropskih držav, njihove kulture 
in običajev. Izvajamo raznovrstne bralne, pisalne in ustvarjalne dejavnosti, osnovane na 
predhodnem branju izbrane knjige. Vključujemo poslušanje, branje s poslušanjem, 
medvrstniško branje, branje s starši in samostojno branje doma. Učenci v okviru NMK tako 
pomembno dograjujejo svojo tehniko in hitrost branja ter urijo branje z razumevanjem. 
Uvedli smo tudi t. i. bralni vlakec, s katerim skušamo privzgajati potrebo in odnos do branja. 
Učenci so bili navdušeni nad tovrstnim načinom dela, ki nam je prineslo tudi dobršen del 
tekmovalnosti, saj je vsaka prebrana daljša zgodba ali krajša knjiga po lastnem izboru 
pomenila dodaten vagonček k lokomotivi. Zmagovalec, torej učenec, ki je prebral in ob 

http://knjigobube.si/
http://www.nasamalaknjiznica.si/
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knjigi glasno obnovil vsebino prebranega svojim sovrstnikom, je postal vlakovodja, vsi 
ostali pa njegovi sprevodniki na vlaku. V projekt smo vključevali učence 2. razreda, medtem 
ko ga v prihodnosti nameravamo ponuditi učencem 3. razreda. 
 
Na šolski galeriji je v sklopu projekta POŠ zaživela Knjigobežnica OŠ Beltinci. To je hiška oz. 
prostor, kjer si izmenjujemo knjige po principu: preberi tudi ti, kar sem prebral/-a jaz. 
Sestavljamo jo navdušeni bralci, ki verjamemo v izmenjavo dobrega čtiva. Sodeluje lahko 
vsakdo – učenec ali zaposleni naše šole, in sicer tako, da odda svojo knjigo, ki jo priporoča 
v branje drugim, in šele nato s poličke vzame knjigo, ki ga zanima, a je last nekoga drugega. 
Knjiga lahko gre k posamezniku domov, vendar se mora tudi vrniti. Ob Knjigobežnici se 
namreč nahaja opozorilo – če na poličko ne prispevaš svoje knjige, tudi druge ne smeš 
odnesti domov. Ob koncu šolskega leta vsak, ki je prispeval svojo knjigo, to tudi odnese 
nazaj. Naslednje šolsko leto pa kolo branja ponovno zavrtimo. Projekt je zaživel z željo, da 
bi bilo branje v veselje in užitek čim širšemu krogu učencev in delavcev OŠ Beltinci. Pritegne 
precej učencev, ki se med šolskimi odmori sproščajo v bližini POŠ kotička, zato je tudi večina 
čtiva v uporabi takrat, medtem ko ugotavljamo, da se domov odnaša sorazmerno majhna 
količina knjig oz. je izposoja v domeni šolske knjižnice. 
 

 
Fotografija 1: Knjigobežnica 

 
3.3 Šolski debatni klub 

Zainteresirani učenci, ki radi govorijo in imajo tudi kaj (za) povedati, se vključujejo v 
tedenska srečanja šolskega debatnega kluba, ki se pripravlja na debatna srečanja oz. 
turnirje. Debata je aktivnost, ki jo določa argumentirana in organizirana izmenjava mnenj 
različnih strani. V njej se namreč soočita dve nasprotujočih si strani, ki s svojimi argumenti 
glede (vnaprej) podane aktualne teme, t. i. debatne trditve, poskušata prepričati sodnike 
in publiko. Debatiramo po Karl Popper formatu – trije učenci proti trem učencem, ki 
oblikujejo stran afirmacije oz. negacije (vir: 
http://www.zainproti.com/web/Prirocnik_slo.pdf). Nekaj učencev predstavlja publiko, 
sodnike, eden pa je vsakič določen za časomerilca. Učence pri dejavnosti debate popeljemo 
skozi uveljavljen debatni sistem, opozarjamo na pomen dobre organizacije dela, jih 
naučimo sestaviti argumentacijsko močan in udaren govor, obrazložimo naloge 
posameznih govorcev in podamo skrivnosti sodniških ocenjevanj. Enkrat v šolskem letu 

http://www.zainproti.com/web/Prirocnik_slo.pdf
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izvedemo tudi intenzivno delavnico debate, ko medse povabimo nekdanjega debaterja 
in/ali debatnega sodnika.  
 
Debata zahteva odprtega, komunikativnega in vedoželjnega učenca; retorične veščine in 
argumentacijske sposobnosti pa se prek nje še bolj razvijejo. Poseben pomen dajemo 
pozornemu poslušanju in delanju dobrih zapiskov. Urimo jasno, samozavestno in 
prepričljivo javno nastopanje ter vadimo suvereno neverbalno komuniciranje. Učimo se 
izražati, zagovarjati oz. argumentirati svoje mnenje oz. stališče. Kritično razmišljamo o 
aktualnih slovenskih, evropskih in svetovnih dogodkih oz. družbenih premikih. Učenci tako 
širijo svoja obzorja, se naučijo razmišljati, ali celo najti rešitve za različne probleme sodobne 
družbe. Debata se lahko uspešno vključi tudi v učni proces, saj dviga kakovost poučevanja, 
ustvarja pozitivno klimo, privzgaja sodelovanje in strpnost ter ustvarja medpredmetne 
povezave. Veščine raziskovanja, bralnega razumevanja, informacijske pismenosti, 
argumentiranja, delanja zapiskov, ocenjevanja dokazov, povzemanja, javnega nastopanja 
itd. učencem pomagajo pri opravljanju šolskih obveznosti in v življenju nasploh. Pri debati 
se pokaže tudi moč skupinskega/timskega duha, saj ni vse odvisno le od posameznika, 
temveč je končni rezultat plod dela celotne ekipe.  
 
3.4 Maraton poezije ter spodbujanje kulture in umetnosti 

Z zainteresiranimi učenci 6. do 9. razreda smo se že drugo šolsko leto zapored udeležili 
tekmovanja iz znanja pisanja umetnostnih besedil – poezije ali t. i. Maratona poezije. 
Učence pripravljamo na obe stopnji tekmovanja, na šolsko in državno tekkmovanje, kamor 
se uvrstita dva najboljša tekmovalca. Slednje prek spletnega dostopa poteka na spletni 
strani OŠ Odranci, pobudnici in organizatorki tekmovanja. Ta podeli bronasta, srebrna in 
zlata priznanja, prispevki učencev pa se objavijo v literarni publikaciji. Vsakokrat smo bili 
zelo uspešni. 
 
Navdušiti učence za jezikovno ustvarjanje postaja vedno večji izziv, prav tako jih motivirati 
za spremljanje in aktivno vključevanje v aktualne kulturno-umetnostne dejavnosti. Skozi 
celotno šolsko leto zainteresirane učence pripravljamo na številne literarne in likovne 
natečaje ter razpise. V sklopu projekta POŠ smo večkrat obiskali stalno in občasne oz. 
gostujoče razstave v Pomurskem muzeju Murska Sobota, si ogledali likovno razstavo v 
soboškem BTC-ju, vsako šolsko leto pa se znova podamo na ogled aktualnega kulturno-
umetnostnega dogajanja v beltinskem gradu. Pokazalo se je množično zanimanje za obisk 
Muzeja iluzij v Ljubljani, mesta zabavnih in poučnih doživetij, kjer smo preizkusili meje 
našega zaznavanja. Spodbujamo tudi učenje tujih jezikov in spoznavanje drugih kultur, zato 
vsako leto organiziramo spremljajoče dogodke ob evropskem dnevu jezikov. Na šoli smo 
tako že gostili predstavnike različnih turistično-jezikovnih agencij, pa tudi srednješolske 
profesorje in dijake, ki so nam prek jezikovnih delavnic predstavili nabor tujih jezikov v 
srednjih šolah in možnosti aktivnega učenja slednjih. Ob spodbujanju jezikovno-
umetnostne podkovanosti ne smemo pozabiti tudi na računalniško-informacijsko 
pismenost. Ni presenetljivo, da za slednjo med učenci vlada največje zanimanje, zato 
skušamo ustreči tudi tistim, ki se želijo tovrstno izpopolnjevati; zlasti med počitniškim 
časom organiziramo različna srečanja mladih računalniških nadobudnežev. 
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Fotografija 2: Muzej iluzij 

 
4 Krepitev socialnih kompetenc in medsebojnih odnosov 

4.1 POŠ kotiček in POŠ nabiralnik 

Že ob samem začetku projekta na OŠ Beltinci je zaživel POŠ kotiček. V njem najdemo 
aktualna obvestila, urnik, razpise, natečaje, seznam učencev tutorjev in prikaz aktualnega 
literarnega in likovnega ustvarjanja v času POŠ aktivnosti. POŠ kotiček, lociran na šolski 
galeriji, stičišču razredne in predmetne stopnje, je postal postajališče oz. zbirališče učencev, 
ki si z veseljem ogledajo svoje delo, ustvarjanja sošolcev in starejših vrstnikov. Z 
navdušenjem posedijo tudi na rumeni sedežni garnituri, prepoznavnem kosu pohištva za 
udobnejše in prijetnejše druženje. Obvestila o aktualnem dogajanju so poleg POŠ kotička 
na voljo tudi na šolski spletni strani, spletnem blogu, zaprti Facebook skupini ali prek 
elektronskega spletnega naslova.  
 
POŠ kotiček je kmalu po začetku projekta dobil tudi dve pomembni pridobitvi, in sicer 
knjižno omarico/poličko za že omenjeni projekt Knjigobežnica/(Po)beri me! in POŠ 
nabiralnik. Ta je namenjen vsem učencem in učenkam, ki sodelujejo, ali bi želeli sodelovati 
v imenovanem projektu. Vodji POŠ lahko anonimno, torej brez navedbe imena in priimka, 
sporočijo svoje predloge, pripombe ali pohvale, vendar zgolj tiste, ki se (ne)posredno 
nanašajo na izvajanje omenjenega projekta. Zainteresirane učence tako vseskozi vabimo, 
da s svojimi idejami prispevajo k izvajanju dejavnosti oz. da soustvarijo delček šole, kot si jo 
želijo.  
 
4.2 Prostovoljstvo  

Želimo si, da bi učenci OŠ Beltinci odgovorno vstopali v družbo tega stoletja. Šola je tako 
vse od začetka projekta POŠ članica Slovenske filantropije – Združenja za promocijo 
prostovoljstva in del Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Smo tudi podpisniki 
Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Svoj doprinos družbi kažemo v obliki 
medgeneracijskega druženja, v katerega smo poleg starejše generacije uspeli vključili tudi 
mlajšo, saj se učenci družijo ne le z varovanci doma starejših, marveč je tudi izjemno 
zanimanje za obisk vrtcev. Učenci tako v svojem prostem času obiskujejo Dom Janka 
Škrabana Beltinci in enote Vrtca Beltinci: Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci in Dokležovje. 
V domu starejših dobijo svojega varovanca/-ko, se z njim/njo vsakotedensko družijo, 
pogovarjajo, igrajo družabne igre, prebirajo publicistiko in leposlovje, sprehajajo, pomagajo 
pri osnovnih higienskih opravkih ali nudijo pomoč, ki jo starejši potrebujejo oz. si jo želijo. V 
vrtcu je po pričevanjih učencev še bolj veselo – družijo se z vrteškimi otroki, se z njimi igrajo, 
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jim pripovedujejo zgodbe, berejo pravljice, hodijo na sprehode, jim pomagajo pri hranjenju 
in osnovni higieni. Učenci vodijo svoj dnevnik prostovoljstva – vanj zapisujejo dan, datum, 
trajanje obiska in opišejo izvedeno dejavnost. Učenci, ki se družijo v vrtcu, za vsak svoj obisk 
zbirajo tudi podpis vzgojiteljice oz. njene pomočnice. V dom starejših zahaja dobrih deset 
učencev, medtem ko se jih v vrtcih druži trikrat toliko. V sodelovanju s Slovensko 
filantropijo in Hišo Sadeži družbe Murska Sobota organiziramo tudi srečanja učencev 
prostovoljcev.  
 
4.3 Solidarnost in socialna ozaveščenost 

Učečim se je potrebno ponuditi pogled na svet, v katerem pomembno vlogo predstavljata 
čut za sočloveka in dobrobit družbe kot celote. V okviru POŠ se pridružujemo različnim 
pobudam in solidarnostnim akcijam, s katerimi delujemo v zadani smeri. Tako smo se 
aktivno vključili v akcije zbiranja otroških igrač, oblačil, šolskih zvezkov in drugih potrebščin. 
Šola sicer vseskozi sodeluje tudi pri zbiranju odpadnega papirja in plastenk.  
 
V mesecu marcu, ko obeležujemo mednarodni dan oseb z Downovim sindromom, v 
simbolični znak podpore osebam z omenjeno boleznijo oblečemo oz. obujemo različne 
nogavice ter tako ovekovečimo naše zavedanje in razumevanje drugačnosti. V mesecu 
decembru pa obiščemo Otroški oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota, kjer 
predšolske, šolske otroke in mladostnike skušamo razveselili s krajšim literarno-glasbenim 
programom in jim pričarati košček predprazničnega vzdušja. Izdelamo jim tudi voščilnice s 
spodbudnimi mislimi in jim podarimo sladko presenečenje. Z veseljem se na pobudo 
učencev, zaposlenih šole ali drugih aktivistov pridružimo tudi drugim aktualnim 
dejavnostim, s katerimi skušamo prispevati k boljšemu svetu za vse.  
 
5 Varstvo okolja in stik z naravo 

5.1 Šolski zeliščni vrtiček 

Šolski vrtovi so učilnica na prostem, saj ponujajo veliko možnosti za izkustveno učenje v 
naravi. Na šoli je bila že nekaj časa prisotna misel o vnovični postavitvi vrta in v okviru 
projekta POŠ je oživela. Pred samim začetkom vrtnarskega projekta smo izbrali prostor 
zraven že obstoječe letne učilnice. Zamislili smo si kvadratno gredico, ki se sorazmerno 
zmanjšuje in dviguje, tako da se približuje izgledu visoke grede. Želene dimenzije lesa, ki 
smo ga ustrezno zaščitili in pobarvali, smo spojili v leseno ogrodje, ki smo ga obložili s folijo, 
vanj pa nasuli zemljo. Ker vemo, da brez pravega načrta ni nič, smo seveda naredili tudi 
zasaditveni načrt. Pridno smo raziskali vse o rastlinah, ki smo jih nameravali posadili. 
Posejali oz. posadili smo naslednje začimbnice, zeliščnice in dišavnice: peteršilj, drobnjak, 
baziliko, rožmarin, origano, timijan, majaron, meto, meliso, žajbelj, baldrijan, ameriški 
slamnik, pegasti badelj, netresk, ognjič, kamilico in sivko. Izdelali smo tudi tablice s 
poimenovanji in jih skrbno namestili ob rastlinah. Tako zdaj ponosno opazujemo njihovo 
rast in se veselimo pobiranja pridelkov, ki jih dojemamo kot nagrado. Omislili smo si tudi t. 
i. počitniško dežurstvo, saj je rastline vseskozi potrebno negovati, zlasti zalivati. Želimo si 
namreč, da bi bil naš vrtiček še dolgo zdrav in vitalen ter nam služil za učenje/pridobivanje 
novih znanj, kot sprostitveni kotiček ali zgolj olepšava šolske okolice. 
 
Sprotno delo na šolskem vrtičku sicer poteka večkrat tedensko. Pri vrtnarjenju učenci 
pridobivajo znanje o rastlinah in delu na zemlji, ki ga z veseljem prenašajo tudi na sovrstnike 
in mlajše učence. Učijo se pravilne in varne uporabe vrtnega orodja, sajenja semen in sadik 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

286 

ter spoznajo ekološko pridelavo. Razvijajo praktične spretnosti in veščine ter delovne 
navade, ki jim bodo koristile pozneje v življenju. Fizično delo predstavlja dobrodošlo obliko 
telesne aktivnosti, gibanje na svežem zraku pa način sprostitve, kakovostnega preživljanja 
prostega časa ter možnost mreženja in druženja. Vrtiček učencem omogoča tudi 
neposreden stik z naravo in zemljo ter krepi zavedanje, da delo obrodi oprijemljive 
rezultate, torej sadove oz. plodove, ki jih lahko zaužijemo ali predelamo in shranimo. Ob 
tem je pomembno spoznanje, da je v vsako stvar potrebno vložiti energijo in trud, da zraste 
oz. obrodi sadove. Tako se učenci naučijo tudi skrbi in prevzemanja odgovornosti za 
(ne)uspeh ter razvijejo občutek odgovornosti do okolja.  
 

 
Fotografija 3: Zeliščni vrtiček 

 
5.2 Zdrava prehrana in naravna kozmetika 

Vseskozi se učimo pomena zdravega prehranjevanja, zato smo tudi znotraj projekta POŠ 
izvedli nekaj počitniških kulinaričnih druženj, ki so vedno dobro obiskana. Še posebej pestro 
je bilo na delavnici o naravni kozmetiki in poslikavi telesa s kano. Poučili smo se o tem, kaj 
je naravno, spoznali definicijo naravne kozmetike, izvor kane in čemu pravzaprav služi. S 
kaninim barvilom ali lavsonom si lahko poleg las, kar imenujemo kaniranje, pobarvamo celo 
nohte, moški brade in ustvarimo začasne poslikave telesa oz. tatuje. Seznanili smo se tudi 
z drugimi rastlinskimi barvili, kot so indigo, hibiskus, sena in amla, ki z medsebojnim 
mešanjem doprinesejo k številnim naravnim barvnim odtenkom. V praktičnem delu 
delavnice smo sprva malce sramežljivo poprijeli za kornetke, napolnjene s kano, pomešano 
z vodo, sokom limone in eteričnimi olji. Že po nekaj negotovih potezah po risalnem listu pa 
smo se pogumno lotili svojih rok, zapestij, podlakti itd. Nastali so izjemni vzorci, ki smo jih 
utrdili z limono in sladkorjem ter so nas krasili nekaj tednov.  
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Fotografija 4: Naravni tatuji 

 
5.3 Spodbujanje gibanja in zdravega življenjskega sloga  

Redno gibanje in zdrav način življenja sta pomembni vrednoti, ki ju zagovarjamo tudi v 
okviru projekta POŠ. Verjetno najbolj odmeven športni podvig je bil obisk domovanja 
akrobatske skupine Dunking Devils, to je Trampolin parka Woop! v Ljubljani, ki nam je 
ponudil eksplozijo energije in izjemno doživetje zabave v zraku. Vedno zanimiv in aktualen 
je tudi obisk paintballa, zabavnega športnega udejstvovanja, kjer se igralci na poligonu 
obstreljujejo z barvnimi markerji in se izločajo iz igre. Poleg koordiniranega gibanja se tako 
učimo tudi primerne in nadzorovane tekmovalnosti. Za mlajše učence je bila vabljiva tudi 
počitniška akcijska dogodivščina Nerf, ki zahteva posebne rekvizite in športno opremo. Vsa 
naša športna druženja potekajo v sproščenem vzdušju, z obilo smeha in glasbe. 
 
5.4 Športni ribolov 

Športni ribolov oz. ribolov po principu ujemi in spusti izvajamo na območju Pomurja, tako 
da sodelujemo z ribiškima družinama Lendava in Murska Sobota. Mlade ribiče želimo 
motivirati za tovrstni ribolov in hkrati spodbuditi moralne vrednote do narave, okolja, rib in 
ostalega vodnega življenja. Spoznavamo vrste rib, učimo se različnih tehnik ribolova ter 
načina ribolova ujemi in spusti. Vadimo tudi različne načine vezanja trnkov glede na vrste 
vab, ki se uporabljajo, strukturo dna v vodi ali druge pomembne dejavnike. Spoznavamo 
vrste hrane in se naučimo, v kakšnih pogojih je posamezna izbira hrane kot vabe najbolj 
zanimiva za določeno vrsto ribe. Naša največja trofeja do zdaj je bil skoraj osem kilogramov 
težki krap. Preživljamo sproščene in prijetne trenutke v naravi, se učimo, družimo ter 
zabavamo. 
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Fotografija 5: Športni ribolov 

 
6 Zaključek 

Poslanstvo OŠ Beltinci in cilj projekta POŠ je izobraziti in vzgojiti učence, ki se bodo znali in 
upali soočiti z izzivi sveta, v katerem živimo, ter bodo samostojni in ustvarjalni. Mnogo tega 
pridobijo pri urah pouka, svoj delež pa prispevajo še druge (ob)šolske dejavnosti, tudi 
projekti. Projektno delo učencem omogoča razvijanje spretnosti in veščin, ki jih zanimajo 
ter jih bodo potrebovali v vsakdanjem življenju in pri nadaljnjem poklicnem udejstvovanju. 
Z individualnimi, zlasti pa s skupinskimi dejavnostmi težimo k pridobivanju bralne kulture in 
funkcionalne pismenosti ter spodbujamo neformalne oblike učenja. Prizadevamo si tudi za 
krepitev jezikovno-umetnostih in socialnih kompetenc učencev, kritičnega in logičnega 
razmišljanja, prostovoljstva in zdravega načina življenja. Vse aktivnosti so namenjene 
pridobivanju uporabnega znanja in praktičnih izkušenj, zlasti pa popestritvi vsakdanjega 
ritma učenja in dela na beltinski šoli. Učence vseskozi vabimo, da s svojimi idejami 
prispevajo k izvajanju dejavnosti, ki/kot si jih želijo. Stremimo namreč k temu, da 
sodelujočim omogočimo doživetja, ki spodbujajo in pomembno vplivajo na njihov celosten 
razvoj in gradnjo medsebojnih odnosov. Če jih učenci ob tem dojemajo kot igro, sprostitev 
in druženje, je naš cilj dosežen. 
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Mateja Horvat Duh 
Osnovna šola Beltinci 

TURIZEM V OSNOVNI ŠOLI 
 
Povzetek 
 
Učenci imajo že v osnovni šoli možnost za turistično udejstvovanje, in sicer v okviru 
izbirnega predmeta Turistična vzgoja. Izvajanje tega predmeta je pogojeno s številom 
prijavljenih učencev, tako peščica »turističnih navdušencev« pogosto ostane praznih rok. 
Odlično priložnost pa osnovnošolcem – željnim turističnega dogajanja – ponuja festival 
Turizmu pomaga lastna glava. Namen festivala je, da učenci razmišljajo o turizmu in tako v 
svojem kraju iščejo vedno nove in zanimive ideje, kako izboljšati že obstoječo turistično 
ponudbo s svežim in inovativnim pristopom (turističnim produktom). 
Ob usmerjanju mentorjev, dosedanji spodbudi s strani vodstva šole, pomoči številnih 
društev v občini lahko turistične ideje podmladkarjev dozorijo v nekaj čudovitega. V nekaj, 
kar bo v naš lep kraj, ob mogočni reki Muri, privabljalo številne turiste. Na mladih svet stoji. 
 
Ključne besede: turizem, turistični produkt, festival TPLG 
 
 

TOURISM IN PRIMARY SCHOOL 
 
Abstract 
The students can be active in tourism already at a primary school within an optional subject 
Tourism. The existence of the subject is condinitoned by the number of students enrolled, 
so the students, who want to participate, can often not do it because of the insufficient 
number of students enrolled.  
A great opportunity for such students is a festival Turizmu pomaga lastna glava. An aim of 
the festival is to think about a home town / village and to look for the new and interesting 
ideas how to improve an existing tourist offer with an innovative approach – a tourist 
product.  
The ideas of the young tourist workers can grow into a wonderful product with a help of 
menthors, school management and numerous tourism societies. They can make the 
product, which will attract a lot of tourists into our wonderful place by the Mura river.  
 
Keywords: tourism, tourist product, festival TPLG 
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Uvod 

Vsak kraj, ki ga poznamo, ima svojo zgodovino. Vsak kraj je tudi nekaj posebnega – v sebi 
nosi svoje običaje, zgodovinske dogodke, svoje ljudi; te sestavine, ki ga oblikujejo, so 
edinstvene in neponovljive. Zgodbe, ki se skrivajo v njegovi zgodovini, se prepletajo s 
tisočimi drugimi zgodbami in z zakladnico ustnega izročila, ki so ga tako skrbno ohranjali in 
čuvali naši predniki.  
 
Živimo v vasici številnih možnosti, zato mi je kot somentorici turističnega podmladka na 
naši šoli zelo pomembno, da učenci razmišljajo o turizmu v bližnji okolici šole oz. svojem 
domačem kraju ter da poznajo naravne in kulturne turistične znamenitosti le-tega. V 
osnovni šoli se učenci lahko turistično udejstvujejo v okviri izbirnega predmeta turistična 
vzgoja, vendar pa je izvajanje predmeta, tudi zaradi pestre ponudbe številnih drugih izbirnih 
predmetov, odvisno od števila prijavljenih učencev. Tako pogosto nekaj »turističnih 
navdušencev« ostane praznih rok. Čudovito priložnost pa vsako leto učencem ponuja 
Turistična zveza Slovenije, ki organizira državni festival Turizmu pomaga lastna glava, in na 
katerem sodelujemo tudi turistični podmladkarji OŠ Beltinci. Učenci imajo v okviru festivala 
možnost, da na inovativen način predstavijo svoj turistični produkt, ki je lahko neposredno 
povezan s katero od že znanih turističnih znamenitosti domačega kraja. Povežejo se lahko 
s številnimi turističnimi društvi in posamezniki, dejavnimi na področju turizma, v domačem 
kraju in okolici. Svoje razmišljanje in delo povzamejo v turistični nalogi, svoj turistični 
produkt pa v obliki trženja predstavijo še na turistični tržnici v Mariboru, kjer se vsako leto 
odvija državno tekmovanje iz turizma za Pomursko regijo. 
 
Največja motivacija učencem pri pripravi turistične naloge in tržnice (turističnega produkta) 
je prav zavedanje, da se kljub ustaljeni tradiciji, ki je značilna za Prekmurje, in po kateri smo 
znani po Sloveniji in izven nje, še vedno da pripraviti nekaj, za kar se bo splačalo obiskati 
naš majhen košček Slovenije. 
 
Festival Turizmu pomaga lastna glava 

Festival Turizmu pomaga lastna glava organizira Turistična zveza Slovenije. Namenjen je 
učencem osnovnih in srednjih šol, da na avtentičen in inovativen način predstavijo 
turistično dogajanje v svojem domačem kraju. 
 
Na spletnih straneh Turistične zveze Slovenije je zapisano: »Projekt Turizmu pomaga lastna 
glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina 
projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za 
hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje 
naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah …« 
 
Festival poteka vsako leto od marca do aprila, pogoj za sodelovanje je raziskovalna 
turistična naloga, ki jo je potrebno napisati in oddati do zadnjega januarja (31. januar). V 
mesecu marcu in aprilu pa se turistično dogajanje usmeri v pripravo turistične tržnice, na 
kateri podmadkarji na zanimiv način predstavijo svoj turistični produkt in trženje le-tega. 
Ocenjuje jih posebna žirija, člani Turistične zveze Slovenije, ki izbere, na podlagi ocene 
naloge in turistične tržnice, ekipe osnovnih šol, ki prejmejo zlata, srebrna oz. bronasta 
priznanja. Državno tekmovanje poteka po posameznih regijah, ob koncu festivala pa se vse 
ekipe, ki so prejele zlato priznanje, udeležijo še turističnega festivala najboljših ekip v 
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Mariboru, kjer imajo možnost, da osvojijo še kakšno zlato priznanje (npr. za najboljši nastop 
na stojnici, za najbolj izvirno postavitev stojnice, za najboljšo turistično nalogo …). 
Najboljše in najbolj izvirne ekipe pa lahko prejmejo še mikavno nagrado v obliki izleta. 
 
Učenci, podmladkarji, imajo tako možnost, da skozi celo šolsko leto aktivno sodelujejo, 
raziskujejo in se pripravljajo na festival, ki jim poleg priznanj in zadovoljstva ob prejetem 
priznanju, nudi še marsikaj. Tako imajo priložnost, da javno nastopajo, zagovarjajo svoja 
stališča, spoznavajo in predstavljajo svoj kraj in svoj turistični produkt, vabijo morebitne 
turiste v naše lepo Prekmurje, spoznavajo nove ljudi in se morda pripravljajo na vlogo 
bodočih sooblikovalcev in promotorjev turizma v Prekmurju ali drugod po Sloveniji. 
 
Turistična naloga in tržnica – primer dobre prakse 

V nadaljevanju vam bom predstavila, kako potekajo priprave na festival. Kot prvo je 
potrebna dobra ekipa učencev, turističnih navdušencev, ki so pripravljeni še dodatno 
raziskati značilnosti domačega kraja in žrtvovati marsikatero minuto prostega časa, kajti 
glavnina priprav na festival poteka v popoldanskem času ali neposredno po pouku. 
 
Čisto po naključju smo na našem prvem srečanju v mesecu oktobru med »možgansko 
nevihto« ustvarili Kvatro, mitološko bitje, ki naj bi prebivala v obmurskih gozdovih. Ideja, 
da bi oživeli to darežljivo in dobrosrčno bitje, h kateremu so se ljudje obračali v svojih 
stiskah, se nam je zdela čudovita. Tako se je rodila Kvatra. 
 
Tako so v šolskem letu 2014/15 učenke turističnega podmladka (v okviru festivala) 
predstavile nenavadno mursko bitje, ki je nastalo kot plod njihove domišljije in se izkazalo 
za zelo izviren turističen produkt. Učenke turističnega podmladka so bile z inovativno idejo 
izredno uspešne na festivalu, na katerem so se predstavile z raziskovalno turistično nalogo 
(seveda od pomoči mentoric) pod naslovom Kvatra – zgodba o izpolnjenih željah. Zelo 
uspešna in obiskana pa je bila tudi turistična tržnica na samem mestu festivala. 
 
Preden smo se naloge lotile, smo morale še dobro razmisliti, katera okoliška prireditev (v 
okviru občine) bi nam lahko ustrezala, če bi naše turistično dogajanje dejansko oživelo. 
Vsebina Büjraških dnevov nam je bila tisto leto pisana na kožo, saj se je v okviru le-teh 
pripravljal mitološki večer, ki bi bil za predstavitev naše Kvatre kot naročen. Za potrebe 
naloge smo stopile v stik z organizatorjem, ki nam je posredoval marsikateri koristen 
napotek glede tehnične izvedbe prireditve. Priprava naloge zahteva tudi, da podmladkarice 
predvidevajo vse podrobnosti glede organizacije prireditve, programa in predstavitve 
turističnega produkta. Izdelati morajo tudi okvirni finančni načrt, načrt trženja produkta, 
kar pa je težko storiti brez dobrega svetovanja in pomoči ljudi, ki se s tem ukvarjajo več let, 
saj so dekleta na tem področju še dokaj neizkušena, kako le ne, saj gre za osnovnošolke. 
Odločile smo se, da bi Kvatra in njene spremljevalke tako lahko popestrile dogajanje na 
Büjraških dnevih (mitološki večer).  
 
Pri festivalu Turizmu pomaga lastna glava se namreč poudarja, da se pripravi turistično 
dogajanje, ki ga je moč dejansko realizirati. Včasih je to kar težko, saj tudi še tako dobra 
ideja, lahko pogosto pade na neplodna tla. 
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Kvatra je torej z našo pomočjo oživela, postala je temelj našega raziskovanja, naš turistični 
produkt. O njej so podmladkarice, kot podlagi za našo nalogo, napisale krajšo zgodbo. 
Oplemenitile so jo z dobrim, pozitivnim značajem. Dale so ji pridih čarobnosti in skrivnosti, 
kajti Kvatra naj bi se prikazovala samo dobrim ljudem, tistim pa, ki imajo zanjo pripravljene 
pobarvane murske kamenčke s simbolnim pomenom barv (rdeča – ljubezen, samozavest; 
modra – zdravje, zvestoba; rumena – prijateljstvo; zelena – mir, upanje), pa izpolni vse želje, 
vezane na določeno barvo kamenčka. 
 
Nastala je zgodba, ki so jo podmladkarice, pod budnim očesom mentoric, napisale 
(priredile) prav za to priložnost. Zgodba je v prekmurščini, kajti jezik je del naše tradicije, 
kulture, del našega bistva … Za lažje razumevanje pa smo jo posebej v namen festivala 
»prevedle« tudi v knjižno slovenščino. 
 
Kvatra (prekmursko narečje; beltinski govor) 

Ednomi srmaki, keri je delau kak büjraš na Müjri, se je naroudilo že sedmo dejte, sedmi sin. 
Oča se je njegovoga rojstva jako razveselo, ali dejte se je naroudilo betežasto pa jako blejdo, 
ženska, ka je bijla poulek pri porode pa je pravila, ka nede dugo na svejti. Oča, čiglij je bül 
srmak pa je že kumaj ladau s svojof šesterof dicouf, si je izdak želo, naj dejte prežive. Večer 
je odo k Müjri, premišlaval ob njenon šumenje in razmišlaval, kak bi pomagau sijni, ka de 
zdrav. Kda si je olajšau svojo düjšo, je pomali odišeu prouti domi. Tak je tou trajalo seden 
dnij. Sedmi den, kda je pa šou prouti domi, pa je pri zadnjoj ovinki v kmici začül, ka je nekaj 
zružilo, čiduže bole naglas. Vzdigno se je vöter, lejs je začau pokati. »Jözuš, Kvatra!« Müjra 
se je začala zdigavati, njeni tok pa je gratau tak hiter, ka je oča tou kumaj gledau. Ostau je 
na meste pa siguren je bil, ka nede mogel oditi z mesta, nanč očij je nej mogel zaprejti, čiglij 
je tou šteu. Te pa se je Müjra zmirila, s šume je stoupila senca in mijli glas je pravo: »Ne boj 
se, dober človik! Naroudo se ti je sedmi sin, tou je jako velka čast, kak je bilou povejdano. 
Boj srečen, veseli se ga. Müjri delaš dobro in Müjra de ti tou povrnola.« Te pa je vse gratalo 
tuo. Oča se je opotekno nazaj, zdaj je rejsan nej več znau, či se je tou vse v resnici zgoudilo 
eli pa se njemi je blelo. Nekaj pa je bilou – od zdaj je bil meren, znau je, ka de dejte pazila 
Kvatra, kera žive v murski šumi. Čiglij je je še nišče nej vido, so že stari lidje znali praviti, ka 
se Kvatra pokaže, kda šče in komi šče. Vrvali so, ka lejko uresniči to, ka rejsan ščeš, še več – 
lejko spremeni to, ka je človeki bilo sojeno, kak so napovedale sojenice. Kda se je vse 
pomerilo, je oča ob tejli najšeu male küpčeke bejlij mürskij kamenčkov, kerij prle nej bilo 
tan. Nekša sila ga je vodila, ka je zeu kamenček, pa na njega napisau svojo najvekšo željo – 
zdravje za dejte. Iz kmice se je pa pojavila postava in se z malin cekrecon, punin listja, 
napoutila po te mali kamenček. Nasmijala se njemi je, se njemi zafalila pa odišla. Oča je 
opazo, ka se je vse drüjgo kamenje na küpi spremejnilo v plavo barvo. 
 
Vnoči je nej mogeu spati; mislo je samo na tou, či je rejsan un te srečneš, keroga se je 
usmijlila  
 
Kvatra. In rejsan se je sijni stanje zboukšalo. Lejta so minejvala, dejte je raslo in hitro šlo z 
očon na delo k Müjri. Oča je Kvatrine dobroute nej pozabo; ob prijliki njoj je ob Müjri 
nastavlau vijno pa vrtanik v zahvalo za sijnovo zdravje. Tudi, kda je stari gratao, je še izdal 
odo k Müjri, kda je mel kakše nevoule. V njenon šimenji je najšeu mer in spokojnost. In kda 
je ednoga dneva pa čül Kvatrin glas, keri je pravo: »Tvoj sin je biu rešeni prehitre smrti. To 
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je najno darilo tebi, ka si dober človik. V živlenji de tvojin potomcon dobro šlo,« je znau, ka 
lejko merje meren. 
 
Kvatra (knjižni jezik) 

Nekemu siromaku, ki je delal kot büjraš na Muri, se je rodil že sedmi otrok, sedmi sin. Oče 
se je njegovega rojstva zelo veselil, vendar se je otrok rodil bled in bolehen in ženska, ki je 
bila pri porodu je rekla, da ne bo dolgo živel. Oče, kljub temu, da je bil siromak in je svojih 
šest otrok komaj preživljal, si je močno želel, da bi sin ozdravel. Zvečer je odhajal k Muri, 
premišljeval ob njenih nežnih šumih in razmišljal, kako bi lahko pomagal svojemu sinu. Ko 
si je olajšal dušo, se je počasi odpravil proti domu.  
 
Tako se je dogajalo sedem dni. Sedmi dan, ko se je vračal proti domu, pa je pri zadnjem 
ovinku v temi nenadoma zaslišal ropotanje, ki je postajalo vedno bolj glasno. Vzdignil se je 
veter, les v gozdovih je začel prasketati in debla so pokala. »Jezus, Kvatra!« Mura se je 
začela dvigovati in njen tok je postal tako hiter, da mu je s pogledom komaj še sledil. 
Prikovan je obstal in zdelo se mu je, da se ne bo mogel premakniti, niti oči ni mogel zatisniti, 
četudi je hotel. Tedaj se je Mura počasi umirila, iz gozda se je utrgala senca in nežen glas: 
»Ne skrbi, dobri človek. Rodil se ti je še sedmi sin, tako kot je bilo povedano. Bodi srečen in 
se ga veseli. Muri delaš dobro in Mura ti bo povrnila.« Nato je vse potihnilo. Oče se je 
opotekel nazaj, sedaj ni vedel, ali se je vse to v resnici zgodilo ali je bil to le privid. Nekaj pa 
je bilo zagotovo – od tega trenutka je bil pomirjen in vedel je, da bo otroka varovala Kvatra, 
ki prebiva v teh murskih gozdovih. Čeprav je še nihče ni videl, so že stari ljudje govorili, da 
se Kvatra pokaže, ko želi in komur želi. Verjeli so, da lahko uresniči želje, še več – lahko 
spremeni usodo, kot so jo napovedale rojenice. Ko se je vse pomirilo, je oče ob sebi našel 
majhne kupčke belih murskih kamenčkov, katerih prej ni bilo tam. Neka sila ga je vodila, da 
je vzel kamenček in nanj zapisal svojo največjo željo – zdravje za sina. Iz teme se je utrgala 
postava in s košarico, polno listja, se je napotila po kamenček. Nasmehnila se mu je, se tiho 
zahvalila in odšla. Oče je opazil, da so se ostali kamenčki ob poti spremenili v modro barvo.  
 
Ponoči ni mogel spati; razmišljal je o tem, ali je res ravno on ta srečnež, katerega se je 
usmilila Kvatra. In res se je stanje sinu izboljšalo. Leta so minevala, otrok je rasel in kaj kmalu 
je hodil z očetom na delo k Muri. Oče Kvatrine dobrote ni pozabil; ob Muri ji je nastavljal 
vino in vrtanik v zahvalo za sinovo zdravje. Tudi ko je ostarel, je še vedno hodil k Muri, da si 
je olajšal dušo. V njenem šumenju je našel mir in spokojnost. In ko je nekega večera pred 
svojo smrtjo zaslišal Kvatrin glas, ki je rekel: »Tvoj sin je bil rešen prehitre smrti. To je bilo 
najino darilo tebi, ki si dober človek. V življenju se bo tvojim potomcem dobro godilo,« je 
vedel, da lahko umre miren. 
 
Preden je zgodba nastala, je bilo potrebno opraviti pravo malo raziskovanje. Učenke so 
prebirale raznorazno literaturo, proučevale številne mitološke osebe. Najboljši in 
najdragocenejši vir pa je bilo pripovedovanje zgodb njihovih babic, dedkov, prababic in 
pradedkov, sokrajanov … Stara verovanja ljudi, legende, pravljice … so postale neizčrpen 
vir informacij za podobo, značajske lastnosti in zunanji videz naše Kvatre. 
 
Z oddajo turistične naloge je bila vsa naša pozornost usmerjena v pripravo turistične 
tržnice, ki predstavlja znatni del ocene in zahteva od učenk največ napora. 
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Turistična tržnica je zasnovana namreč tako, da učenke (v približno triurnem nastopu) na 
tržnico povabijo in privabijo največ naključnih mimoidočih, med tem pa morajo največ 
pozornosti seveda nameniti žiriji, ki jo morajo očarati s svojim turističnim produktom in 
dovršenim govornim nastopom. Tržnica mora biti tako odraz turistične naloge, kajti oba 
segmenta morata biti tesno povezana, da žirija že iz postavitve tržnice lahko razbere, kateri 
biser Slovenije je predstavljen (krajevno) oz. za podmladkarje katere šole gre. 
 
Kvatra nam je postavljala velik izziv tudi v smislu postavitve naše tržnice. Kar nekaj časa 
smo porabile, da se nam je izoblikovala ideja, kako to posebno bitje na najbolj izviren način 
postaviti pred žirijo in naključne mimoidoče obiskovalce turistične tržnice. 
 
Spet brez pomoči dobrih ljudi ni šlo. Naša ideja, da učenko turističnega podmladka 
preobrazimo v mitološko bitje, je od nas zahtevala veliko mero domišljije, kreativnosti, 
strpnosti …. Od učenke, ki je na turistični tržnici bila oblečena v Kvatro, pa pogum in 
vztrajnost, kajti ni mačji kašelj stati skoraj tri ure na istem mestu in ponavljati ene in iste 
(vnaprej pripravljene in naučene) besede.  
 
Ob pomoči domačinov, ki so nam priskočili na pomoč po svojih zmožnostih (šiviljske 
storitve, nasveti), nam je uspelo, da smo iz odpadnega blaga (stare zavese) in različnih 
športnih pripomočkov (tunel iz blaga) ter darov matere narave (mah, bršljan, zvončki, listje, 
odpadne veje, kamenje …) ustvarili veličastno obmursko bitje, ki je v vsej svoji posebnosti 
pritegnilo in očaralo žirijo in ljudi, ki so se tisti dan mudili ob tržnicah osnovnošolcev. 
 
Učenke podmladka (Kvatra in njene pomočnice) so obiskovalce pritegnile z izvirnostjo, 
neposrednostjo, prijaznostjo in znanjem. Pomočnice so pridno hodile naokoli, se pomešale 
med »turiste« in žirijo ter vabile h Kvatri. Za obiskovalce so imele v košaricah, ki so jih nosile 
naokoli, pripravljene kamenčke in voščenke štirih osnovnih barv. Mimoidočim so 
predstavile simbolni pomen barv, jih spodbudile, da so kamenček pobarvali in jih napotile 
neposredno h Kvatri, ki jim je izpolnila željo z besedami: »Dobri ljudje, vaše želje so bile 
slišane«.Vsak kamenček je ostal pri Kvatri in ob njej tlakoval potko sreče.  
 
Z odzivom obiskovalcev (morebitnih turistov) na festivalu smo bile izredno zadovoljne, 
trud učenk pa se je poplačal z zlatima priznanjema. Domov smo se tako vračale utrujene, 
po drugi strani pa bi lahko na krilih uspeha postorile še marsikaj. 
 
Zaključek 

Učenci imajo tudi v OŠ možnost, da se neposredno seznanijo s turizmom v okviru izbirnega 
predmeta turistična vzgoja, ki pa se, žal, izvaja le, če je zadostno število prijavljenih 
učencev. Še lepšo priložnost za turistično udejstvovanje pa učencem ponuja festival 
Turizmu pomaga lastna glava, ki je odlična izbira za aktivno raziskovanje in odkrivanje 
kulturnih in naravnih značilnosti in posebnosti svojega domačega kraja in neposredne 
okolice.  
 
V okviru festivala se učenci tako lahko prelevijo v turistične vodiče, promotorje turizma, in 
z raziskovalnim delom (turistična naloga) ustvarijo zanimiv in inovativen turistični produkt, 
ki bo lahko popestril in obogatil že obstoječo turistično ponudbo kraja ali pomenil kaj 
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novega, še neodkritega. Pomembno je le, da bo oz. bi lahko privabljal številne turiste od 
blizu in daleč. 
 
Učenci se tako seznanijo z delovanjem različnih turističnih društev v občini, spoznajo 
njihovo delo in vidijo, kaj je potrebno, tudi glede organizacijskega vidika, da se posamezni 
turistični dogodek zgodi. 
 
Priprava na festival je čudovita priložnost, da učenci pokažejo vso svojo kreativnost, na 
turistični tržnici pa pred naključnimi mimoidočimi krepijo svojo samozavest s predstavitvijo 
turističnega produkta in svoj ponos do pripadnosti domačemu kraju, ljudem, običajem, 
narečju … 
 
Spoznanje o tem, kako pomembne so prave ideje in turistični produkti za sam razvoj kraja 
in njegovih prebivalcev ter okolice, se prenaša tudi na mlajše generacije, saj je tudi v šoli 
vedno več takih učencev, ki se zanimajo za turistično delovanje in sodelovanje v okviru 
turističnega podmladka na šoli.  
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Mateja Horvat Duh 
Osnovna šola Beltinci 

BRANJE IZVEN ŠOLSKIH KLOPI 
 
Povzetek 
Namen vprašalnika je bil ugotoviti, ali učenci v svojem prostem času radi berejo ali pa jim je 
branje zgolj sredstvo do želenega cilja (npr. ocena), nato pa postane nekaj, s čimer se doma 
ni potrebno več ukvarjati – postranska reč.  
Stanje glede branja učencev izven šolskih klopi prav gotovo ni idealno ali zaželeno. Povsod 
so in bodo (naša šola ni nobena izjema) učenci, ki ne berejo radi, in katerim je knjiga – kot 
so se izrazili v vprašalniku – brez veze in bedna. Zaradi takih posameznikov pa še ne gre 
vreči puške v koruzo, kajti med učenci je še zmeraj kar nekaj strastnih »požiralcev« knjig.  
Pri pridobivanju novih bralcev velikokrat zadošča zgolj, če učitelji, starši, knjižničarji … 
širimo pozitiven odnos do knjig in učencem privzgajamo ljubezen do branja. Tako lahko že 
s svojim vzgledom delamo čudeže glede dviga bralne kulture posameznega učenca. Torej, 
še je upanje za branje.  
 
Ključne besede: branje, knjiga, moč branja 
 

READING OUTSIDE THE SCHOOL 
 
 
Abstract 
An aim of a questionaire was to find out if the students like reading in their free time or it 
is just means to a desired goal (a grade) and then it becomes something redundant.  
The reading situation is not desired or ideal. There are students who do not like reading 
and find the books, as they have expressed in the questionaire, boring and lame. But we 
should not give up because of those students, for there are students who are are 
passionate readers.  
The teachers, parents, librarians can get new readers simply by spreading a positive 
attitude towards books. We can be a good example and make wonders about raising the 
reading culture of each student. 
 
Keywords: reading, book, power of reading 
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Uvod 

Je knjiga lahko včasih najboljša prijateljica? Drži kot pribito. Seveda, če radi beremo. Knjiga 
nas tako lahko povsod spremlja, poglablja naše znanje, išče odgovore na vsa naša 
vprašanja, nas motivira, umirja … Popelje nas v svet domišljije; svet, v katerem je čarobnost 
… 
 
Kaj pa, če je knjiga zgolj knjiga? Nekaj, kar nas niti malo ne zanima, in je tam samo, da naše 
knjižne police niso prazne; samo neka reč, s katere nekajkrat na leto pobrišemo prah; zgolj 
nekaj, kar sodimo po platnicah, po obsegu, številu ilustracij, naslovu …  
 
Nam je branje v večji užitek, če beremo knjigo, ki si jo sami izberemo in nam je vsebinsko 
blizu? Večina bi se nas s tem strinjala, vendar je v življenju, žal, prepogosto tako, da se 
srečujemo z literaturo, ki pa jo moramo prebrati, tudi če nas ne zanima, nam ni vsebinsko 
blizu, vendar je še kako pomembna za dosego naših osebnih ciljev (poklic, dodatno 
izobraževanje …). 
 
Branje je ena temeljnih spoznavnih zmožnosti človeka. Omogoča nam, da se 
sporazumevamo z okoljem, razširja nam obzorje, nas notranje bogati … V življenju nam 
lahko prinaša veliko veselja (Pečjak, 2018). 
 
Pri pouku mi učenci pogosto rečejo: »Učiteljica, že spet domače branje!« »Pa zakaj ravno ta 
knjiga?« »Že naslov je čuden!« »Pretežka je!« »Polovice besed sploh ne razumem!« 
 
Določene knjige – predvsem tiste v okviru domačega branja pri pouku slovenščine – se 
učencem pogosto zdijo pretežke, nezanimive, neaktualne, predebele, pretanke – skratka, 
naštevajo vse mogoče, samo, da bi našli čim več izgovorov, zakaj knjige ne prebrati. V 
današnjem času je dostopnost do kakršnih koli podatkov na spletu privedla do tega, da 
učenci še redkeje posegajo po knjigah, kajti lažje si je obnovo »izposoditi« kar na spletu. 
 
Posameznik razvije svoj osebni interes za branje takrat, ko postane branje zanj užitek, ko si 
želi prebrati knjigo, ko se iz prebranega nekaj nauči in mu prebrana knjiga predstavlja tudi 
samopotrditev (Bucik, 2009). 
 
Kot mentorica Bralne značke in učiteljica slovenščine vsako leto opažam, da se število 
bralcev – »značkarjev« – zmanjšuje, na šoli pa je vedno manj dobrih bralcev – strastnih 
»požiralcev knjig«.  
 
Kaj je vzrok temu upadu bralcev? Zakaj popularnost branju pada? Je še kaj upanja, da si 
branje izbori mesto med priljubljenimi prostočasnimi konjički? Ta in podobna vprašanja so 
se mi porajala, ko sem učencem sestavila vprašalnik, katerega glavni namen je bil ugotoviti, 
kakšna je popularnost branja izven šolskih klopi. Želela sem, da ga učenci rešijo pred 
poletnimi počitnicami, pred učenja prostimi dnevi, ki bodo kot naročeni, da v roke vzamejo 
kakšno dobro knjigo, s katero bi si lahko krajšali prosti čas, ali pa tudi ne. Z njihovimi 
odgovori bi tako dobila vpogled, kakšen je dandanes na naši šoli odnos učencev do knjig in 
branja izven šolskih klopi nasploh. 
 
Vprašalnik je rešilo kar 105 učencev, in sicer 31 iz 6. razreda, 32 iz 7. razreda in 32 iz 8. razreda. 
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VPRAŠALNIK 
Branje izven šolskih klopi 
Dragi učenec, pred tabo je vprašalnik o branju. Vzemi si nekaj minut in ga reši. 
Hvala. Učiteljica Mateja.  
1. S čim si najpogosteje krajšaš čas? 

a) televizijo        b) pametnim telefonom      c) računalnikom      d) knjigo (branjem)    
2. Ali rad bereš?  
a) Da                                             b) Ne                                    c) Včasih 
Tudi če si na prvo vprašanje odgovoril z ne, reši naslednja. 
3. Branje mi je: 

a) v užitek.            b) dolgočasno.             c)  brez veze.       č) ____________. 
4. Kolikokrat na leto obiščeš šolsko ali katerokoli drugo knjižnico? 

a) Knjižnic ne obiskujem.        b) Manj kot petkrat.          c ) Več kot petkrat. 
5. Kdo te največkrat motivira/navduši za branje? 

a) Starši.                   b) Učitelji.                c) Knjižničar.         č) _______________ 
6. Kaj je najpogostejši vzrok, da si izposodiš knjigo? 

a) Domače branje 
b) Bralna značka 
c) Lastna želja po branju 
d) Knjig si ne izposojam 
e) _________________ 

7. Napiši naslove vsaj treh knjig, ki si jih prebral v tem šolskem letu? 
_____________________________________________________________________ 
8. Knjige, s katero vsebino so ti najbolj všeč ? 
_____________________________________________________________________ 
9. Koliko knjig prebereš na leto?  

a) nič                    b) manj kot 5                   c) več kot 5                         č) več kot  10 
10. Bereš še kaj poleg običajnih knjig  (obkrožiš lahko več odgovorov)? 

a) Revije                 b) Časopise                c) Stripe                 č) Elektronske knjige 
11. Napiši tri lastnosti, ki jih mora imeti knjiga, da bi jo z veseljem prebral? 
_____________________________________________________________________ 
Napiši tri lastnosti knjige, zaradi katerih je ne bi nikoli prebral. Kaj te pri knjigi najbolj odbija? 
_____________________________________________________________________ 
12. Ti je pomemben obseg knjige (koliko strani ima)? 

a) Da                                             b) Ne 
13. Kateri del dneva najrajši bereš? 

a) Zjutraj            b) Popoldne             c) Zvečer              č)____________ 
14. Ti knjiga kdaj krajša počitniške dneve? 

a) da                                  b) ne                                    c) včasih 
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15. Po knjigi je pogosto posnet film (npr. Harry Potter). Ali si kljub ogledu filma vzameš še 
čas in prebereš knjigo? 

a) Knjiga me potem več ne zanima. 
b) Filmi so po navadi boljši. 
c) Knjigo preberem. 
d) Knjiga je boljša, v filmu je mnogo vsega izpuščenega. 

16. Si kdaj komu podaril knjigo? Če se spomniš katero, pripiši naslov! 
a) DA               b) NE             naslov knjige: ____________________ 

17. Si kdaj od koga prejel v dar knjigo? Če se spomniš, pripiši naslov! 
a) DA                b) NE              naslov: ___________________ 

18. Zakaj bi branje knjig priporočil oz. ne priporočil drugim ? 
_____________________________________________________________________ 
19. Kako dober bralec si? Oceni se!     (10 = zelo dober, 1 = slab) 

1            2              3            4            5            6         7           8            9             10 
20. Se strinjaš z mislijo, da je knjiga lahko včasih najboljša prijateljica?Utemelji odgovor. 
_____________________________________________________________________ 
 
Analiza vprašalnika 

Odgovori učencev na prvo vprašanje niso nobeno presenečenje, saj si jih večina, po 
pričakovanju, najpogosteje krajša čas z brskanjem po pametnem telefonu (75 učencev), 
tudi računalnik in televizija sta priljubljena prostočasna konjička (21 učencev), knjiga pa je 
stalna spremljevalka pri preganjanju dolgčasa le 9 učencem.  
 
Presenetljivo malo pa jih je v nadaljevanju, pri naslednjem vprašanju, odgovorilo, da ne 
berejo radi (12 učencev), 55 učencev bere včasih, samo 26 pa jih je odgovorilo, da radi 
berejo. 
Kar 76 učencem je branje v užitek, le 16 jih meni, da je dolgočasno in 8, da je brez veze. 
Vprašanje je ponujalo tudi možnost, da učenci sami pripišejo, kaj jim pomeni branje (5 
učencev). Pripisali so nekaj zanimivih odgovorov, in sicer:  

- Branje mi je včasih zanimivo, včasih pa spet ne (3 učenci). 
- Ko berem, se sproščam (1 učenec). 
- Ene knjige so dobre (1 učenec). 

 
Vprašalnik je od učencev zahteval tudi, da odgovorijo na vprašanje, kolikokrat na leto 
obiščejo knjižnico. Razveseljuje podatek, da samo 5 učencev (od 105 vprašanih) knjižnic ne 
obiskuje. Ponujeni možnosti (knjižnico obiščem manj kot petkrat na leto in več kot petkrat) 
sta si prislužila skoraj vsaka po polovico odgovorov učencev, in sicer knjižnico na leto več 
kot petkrat obišče 51 učencev, 49 pa si gradivo v knjižnici izposoja manj kot petkrat na leto. 
 
Obisk knjižnice je neposredno pogojen tudi s tem, kakšni bralci so v resnici učenci; slabši 
gredo občasno oz. ko je nuja (domače branje), pri boljših se pričakuje, da bodo večkrat na 
leto posegali po raznovrstni literaturi ter posledično večkrat obiskali knjižnico – kar pa 
seveda ni nujno. 
 
Pogosto nas za branje nekdo navduši, nam predlaga kakšno dobro in zanimivo knjigo, zato 
me je zanimalo, kdo je tista oseba, ki naše učence največkrat motivira za knjige, ki jih berejo. 
Na prvem mestu so to pri večini še vedno učitelji (33 učencev), sledijo starši (24 učencev), 
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zanimivo in razveseljuje pa, da si jih kar nekaj (23 učencev) literaturo izbira po lastnih željah 
in interesih; 11 učencev pa pogosto za branje navduši knjižničar. Učenci so pripisali še nekaj 
svojih odgovorov, kje najdejo navdih oz. idejo za naslednjo prebrano knjigo. Največkrat se 
navdušijo za branje, ko: 
 

- si ogledajo kakšen film, posnet po knjižni uspešnici. 
- dobijo idejo na različnih socialnih omrežjih. 
- jih navduši sošolec, prijatelj, družinski član … 

 
Slovenski raziskovalki S. Pečjak in A. Gradišar sta bralno motivacijo opredelili: »Bralno 
motivacijo pojmujemo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo 
človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in pomagajo posamezniku, da vztraja do 
cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti (ponovno doživeti).« 
 
Pravi bralci navajajo, da je knjiga zanje »kot hrana«, da jih je tako »zagrabila«, da so jo morali 
prebrati do konca … O prebranih knjigah se radi pogovarjajo, svetujejo prijateljem, naj 
preberejo določeno knjigo (Bucik, 2009). 
 
Najpogostejši vzrok, zakaj si učenci izposojajo knjige, ostaja domače branje (62 učencev), 
sledi lastna želja po branju (39 učencev), le 4 učenci so zapisali, da si knjig ne izposojajo – 
vzroke je mogoče iskati tudi v tem, da imajo doma dokaj dobro založene bralne police ali 
pa jih branje in izposoja knjig dejansko ne zanimata. 
 
Učence sem izzvala, ko so morali napisati naslove treh knjig, ki so jih prebrali v tem šolskem 
letu. Zanimivo je, da so prebrane knjige dokaj raznovrstne (tudi knjige v angleškem jeziku), 
razveseljuje pa, da to niso samo naslovi knjig, ki jih morajo prebrati v okviru domačega 
branja. Nekaj najpogostejših knjig, ki so jih učenci prebrali, je: Harry Potter, Pika Nogavička, 
Gospodar prstanov, Krive so zvezde, Kmetske slike (domače branje), Med gorami (domače 
branje), Return to Earth, Bratovščina Sinjega galeba (domače branje), Grozni Gašper, 
Kekec, Pet prijateljev, Dnevnik Ane Frank, Peter Pan … 
 
O čem učenci najraje berejo? Katere vsebine so jim blizu? Kaj jih zanima? … Izstopali so 
odgovori, da zelo radi berejo o: pustolovščinah, življenju, zgodovini, ljubezni, znanstveni 
fantastiki, kriminalu in zločinu, živalih in rastlinah, računalnikih, nogometu, problemih 
mladostnikov, šoli, najstništvu … 
 
Tudi o tem, koliko knjig letno preberejo, so odgovori dokaj spodbudni. V pozitivnem smislu 
preseneča dejstvo, da sta od vseh učencev, ki so vprašalnik reševali, samo dva, ki sta med 
ponujenimi možnostmi odgovorila, da v celem šolskem letu nista prebrala niti ene knjige. 
Zelo malo pa je tudi učencev, ki so prebrali več kot deset knjig (16 učencev). Najbolj sta 
izstopala odgovora, da preberejo letno manj kot pet knjig (45 učencev) in več kot pet knjig 
(42 učencev). 
 
Ali učenci berejo raznovrstno literaturo (revije, stripe, časopise) ali se zadovoljijo zgolj s 
knjigami? Presenetljivo je, da kljub temu da učenci ogromno časa preživijo za računalnikom, 
jih zelo malo poseže po elektronskih knjigah (15 učencev). Zelo popularne so še zmeraj 
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revije (42 učencev), kar nekaj pa jih rado prebira raznovrstne stripe (35 učencev), 13 
učencev pa kdaj pa kdaj prebere tudi kakšen časopis. 
 
Prav zanimivo je bilo izvedeti, kakšna mora biti knjiga, da bo učencem všeč, in katero bodo 
z veseljem prebrali. Želje glede idealne knjige so dokaj enotne, in sicer so se kot 
najpogostejši pojavljali naslednji odgovori: zanimiv naslov in zanimiva vsebina, kratka (do 
100 strani), lepe ilustracije, srečen konec, zgodba mora dopuščati možnost, da se 
poistovetijo z glavnim junakom, zanimiv opis dogodkov, velike črke … 
 
Po drugi strani pa … Kakšna pa je knjiga, ki jih odbija? Knjiga, ki je ne bi nikoli hoteli vzeti v 
roke ali jo želeli prebrati. Nekaj najpogostejših odgovorov učencev: žalosten konec, 
starinske in narečne besede, premajhne črke, nepovezana vsebina, preskakovanje 
dogodkov, predebela, brez ilustracij, z nasilno vsebino, grdimi besedami, kičasta zgodba, 
vnaprej predvidljiv konec, preveč podroben opis dogodkov, ni napeta … 
 
Čeprav so bila mnenja glede dolžine knjige že pri prejšnjih dveh vprašanjih, pri naštevanju 
pozitivnih in negativnih lastnosti knjige, dokaj enotna, me je vseeno zanimalo, ali se zdi 
učencem pomembno, koliko strani ima knjiga, ki jo nameravajo prebrati. Kar 63 učencev je 
zagovarjalo stališče, da obseg knjige ne igra pomembno vlogo pri tem, ali jo preberejo ali 
ne, preostalim 42 učencem pa je obseg knjige zelo pomemben. 
 
Kateri del dneva učencem za branje najbolj ustreza? Zelo malo jih po knjigi poseže že zjutraj 
(6 učencev), popoldne najraje bere 16 učencev, medtem ko večini najbolj ustreza, če berejo 
zvečer (73 učencev).  
 
Učenci so vprašalnik reševali pred počitnicami – časom, ko nimajo več šolskih obveznosti, 
ko so pred njimi prosti in brezskrbni dnevi … Bilo je kot na dlani, da jih povprašam, koliko 
si jih s knjigo krajša počitnice, jo vzame s seboj na morje, izlet, v planine … 
 
Večina jih to stori včasih (52 učencev), 33 učencem pa je knjiga stalna spremljevalka v 
počitniških dneh. 20 učencev je tistih, ki jih knjiga med počitnicami niti malo ne zanima oz. 
po njej nikoli ne posežejo. 
 
Po kar lepem številu knjižnih uspešnic so danes že posneti filmi, ki postanejo tako 
neposredni »krivec«, da učenci, ko enkrat vidijo film, knjige sploh ne preberejo. Po ogledu 
filma se jim s knjigo ne da več »mučiti«. 
 
Kakšno je mnenje naših učencev glede tega? Si po ogledu filma še vzamejo čas in knjigo 
preberejo? Ali jim ogled filma poteši vse apetite in jih knjiga potem sploh več ne mika? 
Mnenja učencev so tukaj dokaj različna. 27 učencev knjiga, ko si enkrat ogledajo film, ne 
zanima več, 39 jih trdi, da so filmi po navadi boljši od knjige, 21 pa jih knjigo, tudi po ogledu 
filma, vseeno prebere. Samo 18 učencev je mnenja, da je knjiga boljša kot film, kajti v filmu 
je mnogo vsega izpuščenega. 
 
Knjiga je lahko zelo lepo darilo, tega mnenja je kar 77 učencev. Ti so ob posebni priložnosti, 
ali pa kar tako, že komu podarili knjigo, medtem ko 28 vprašanih učencev tega še nikoli ni 
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naredilo. Zanimalo me je tudi nekaj naslovov knjig, ki so jih učenci podarili. Ti so: Trije 
prašički, Kot v filmu, Basni, Trnuljčica, Grozni Gašper, Harry Potter … 
 
Po drugi strani pa je knjigo že prejelo v dar kar 94 učencev, samo 11 je tistih, ki jih nikoli niso 
obdarili s knjigo. Najpogosteje so za darilo prejeli knjige, kot so: Grozni Gašper, Sneguljčica 
in sedem palčkov, Sveto pismo, Martin Krpan, Somrak, Lov na pošasti, Pet prijateljev, Kit 
na plaži … 
 
Najtežje je oceniti sebe, kajti pri tem smo pogosto zelo subjektivni. Kako je to uspelo 
učencem, ki so vprašalnik reševali? Oceniti so se namreč morali v tem, kako dobri bralci so. 
Od ena (zelo slab bralec) do 10 (zelo dober bralec) so morali označiti, kam na lestvici bi kot 
bralca uvrstili sebe. Večina učencev si je dala oceno od 4 do 7 (43 učencev), z ena se je ocenil 
samo en učenec, s tri pa dva. Prevladuje ocena osem, kar 29 učencev je svoje bralne 
sposobnosti ocenilo s tem številom, 9 jih meni, da bere za 9 in 11 učencev je mnenja, da so 
zelo dobri bralci, zato so si dodelili oceno 10. Zanimivo je, da se z oceno zadostno ni ocenil 
nihče ob vprašanih. 
 
Ali je knjiga včasih lahko najboljša prijateljica? Presenetljivo, da se je kar 74 učencev odločilo, 
da ta rek za njih drži, preostalih 31 pa, da ne. Kot najpogostejše razloge v prid tej trditvi so 
učenci navedli: 

a) Knjige ti preženejo dolgčas. 
b) Iz knjig se lahko marsikaj naučiš.  
c) V knjigah lahko poiščeš odgovore na veliko vprašanj; tako lahko rešiš marsikatero 
težavo. 
d) S pomočjo knjige lahko vsaj za trenutek odideš v drugi svet, v svojo domišljijo. 

 
Da knjiga ne more biti najboljša prijateljica. Razlogi proti so: 

a) S knjigo se ne moreš pogovarjati, s prijatelji se lahko. 
b) Knjige so dolgočasne, ne maram knjig. 
c) Boljši so resnični prijatelji, z njimi se lahko družim. 

 
Zaključek 

Preden sem analizirala vprašalnik, sem bila malo skeptična glede tega, kako bodo učenci 
odgovarjali, kaj lahko pričakujem, vendar so me njihovi odgovori pozitivno presenetili. 
Dejstvo je namreč, da si branje, v primerjavi s pametnimi telefoni in računalniki ter vso 
moderno tehnologijo, ki je danes na voljo najstnikom, težko izbori mesto kot priljubljeno 
razvedrilo za krajšanje njihovega prostega časa.  
 
Še posebej pomembno se je zavedati, da interes za branje vedno »tekmuje« z interesom za 
druge dejavnosti (npr. s športom, računalniki, naravo, tehniko …). Odločitev za branje je 
vedno rezultat posameznikovega interesa za branje ter hkrati posameznikovega interesa 
do alternativne dejavnosti (Bucik, 2009). 
 
Zanimivo je, da je ravno analiza vprašalnika pokazala, da nekateri učenci doma, v prostem 
času, na počitnicah … še vedno radi berejo. Čeprav imajo v šoli, ko gre za obvezno čtivo, 
tisoč in en izgovor, kako je knjiga, ki jo morajo prebrati, brez veze, pretežka, z nerazumljivo 
vsebino, starinskimi in narečnimi besedami … Vse to je nekako razumljivo, tisto, kar se 
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mora pod »prisilo« prebrati, se nam po navadi upre, pa čeprav gre za klasične in priljubljene 
slovenske književnike 19. stoletja (npr. Kersnik, Tavčar). Učencem ta besedila pač niso blizu. 
Zaradi takšnega odziva na ponujeno literaturo v okviru pouka me je presenetilo, kako 
pozitiven odnos še vedno imajo učenci do branja izven šolskih klopi in kako malo jih je tistih, 
ki sploh ne posežejo po knjigi oz. jih ta ne zanima. K temu močno pripomore dejstvo, da si 
lahko doma sami, po svojih željah izbirajo raznovrstno, predvsem pa njim vsebinsko 
prijazno literaturo. Tako ni »prisile« s strani staršev in učiteljev, v smislu, to moraš prebrati; 
če ne prebereš, boš dobil slabo oceno ipd. 
 
Ko imajo učenci na razpolago, da si sami izberejo zase primerno literaturo, knjigo, ki jih 
zanima, in ki ustreza vsem kriterijem njihove idealne knjige, jim branje postane užitek – 
priljubljen in hkrati zelo koristen konjiček za krajšanje prostega časa in hkrati priložnost za 
pobeg v svet čarovnij, domišljije … in možnost za poistovetenje z glavnimi junaki. Ob branju 
prav tako širijo svoj besedni zaklad, spodbujajo domišljijo in širijo znanje, se učijo. Moč 
branja tako postane neprecenljiva. Obstaja rek, ki pravi, da se pot proti znanju začne z 
obračanjem strani – torej, z branjem.  
 
Knjiga tako lahko včasih res postane najboljša prijateljica, v kateri je moč poiskati odgovore 
na številna vprašanja, ki se porajajo najstnikom glede odraščanja, ljubezni, šole … Z njeno 
pomočjo je moč rešiti prenekatere težave; vendar pa bo ta rek o knjigi kot najboljši 
prijateljici kaj kmalu na majavih temeljih, če ne bomo tudi mi, učitelji, ter seveda starši, 
spodbujali otroke, da berejo, jim kazali pozitiven odnos do knjig s svojim zgledom in jim 
tekom šolanja in odraščanja privzgajali ljubezen do knjig. Saj zmoremo! 
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LIKOVNO USTVARJANJE Z UČENCI TRETJIH RAZREDOV 
 
Povzetek 
Ustvarjalnost je mogoče oblikovati, spodbujati in razvijati. Razvijamo jo tako doma kot v 
šoli. Učenci radi ustvarjajo in ob tem razvijajo spretnosti, ki jih že obvladajo ter se srečujejo 
tudi s takšnimi, ki jih še ne poznajo. Učitelj mora ustvarjalnost razvijati in učencem 
omogočiti aktivno učenje, z lastnim odkrivanjem in eksperimentiranjem. V 
prispevkupredstavljam ustvarjalnost in metode, s katerimi jo lahko spodbujamo pri pouku 
ininteresni dejavnosti. Učenci se pri interesni dejavnosti sprostijoin umirijo, kar je v 
sedanjem hitrem tempu življenja zelo pomembno. Krepitev močnih področij je pomembno 
za učenčevo samozavest. 
 
Ključne besede: ustvarjalnost, učenci, interesna dejavnost 
 
 

ARTISTIC CREATIVITY OF THIRD-GRADE PUPILS 
 
Abstract 
Creativity may be formed, nurtured and developed. We develop it as well at home as in 
school. Pupils love to create and, in the process, develop new skills they already master, 
and come across new ones they are unfamiliar with. A teacher must develop creativity and 
enable pupils active learning, which includes discovery and experimenting. In this article, I 
focused on creativity and methods which may be used to foster it in class and extra-
curricular activities. During an extra-curricular activity, pupils relax and calm down which is 
higly important in today's fast-moving world. Nurturing strengths is vital for pupils' self-
confidence. 
 
Keywords: creativity, pupils, extra-curricular activity 
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Uvod 

Ustvarjalnost v osnovnošolskem izobraževanju je izjemno pomembna. Gardner (1993) 
pravi, da je vsak zdrav posameznik z vidika teorije o več inteligencah ustvarjalno sposoben, 
če so pogoji dovolj spodbudni za njegovo inovativno obnašanje in izražanje. Ugotovil je, da 
so lahko ljudje ustvarjalni na vseh življenjskih področjih. Raziskovalci (Child, v Pečjak, 1987; 
Goldberg in Getzels v Pečjak, 1987; Pečjak, 1987; Marentič-Požarnik, 2000) izpostavljajo tudi 
to, da je pomembno, da so učenci ustvarjalni, ni pomembno, na katerem področju – oz. da 
je vsak lahko ustvarjalen na svojem področju.Ustvarjalnost je proces nastanka nečesa 
novega – zgodbe, umetnine, znanstvenega odkritja itd. Blažić (2000) navaja, da je 
ustvarjalnost »miselni proces ustvarjanja novih idej ali poustvarjanje nove celote iz že 
obstoječih idej«. 
 
V prispevku želim predstaviti načine kako razvijati ustvarjalnost, da bodo razvijali svoje 
interese ter interesno dejavnost, pri kateri si učenci razvijajo različne spretnosti in pozitivne 
občutke.  
 
Ustvarjalnost 

Ustvarjalnost daje izvirne dosežke, kar pomeni, da so redki, nenavadni, izjemni, v skrajnem 
primeru enkratni in neponovljivi. Ustvarjalnost je odvisna od motivacije in še zlasti od 
posameznikove osebnosti. Najpomembnejša značilnost ustvarjalnih ljudi je 
nekonformizem. Ustvarjalen mislec se v mišljenju ne podreja avtoritetam ali večini, ničesar 
ne vidi povsem urejeno, dognano in izdelano; zato skuša urediti gradivo na nov način. 
Psihologi menijo, da so vsi ljudje sposobni ustvarjati, čeprav eni bolj in drugi manj. 
Ustvarjalne sposobnosti se najbolj izražajo pri znanstvenikih, umetnikih in iznajditeljih, a 
tudi pri drugih ljudeh. Ustvarjalni smo lahko pri dnevnih dejavnostih, celo pri kuhanju in 
vrtnarjenju. Žal pa mnogi ljudje ne razvijejo teh zmožnosti ali pa je njihova ustvarjalnost 
zavrta.K razvoju in posebno upadanju ustvarjalnosti veliko vpliva družbeno okolje, 
predvsem družina in šola, ki lahko posameznika spodbujata ali ovirata. Za ustvarjalno 
izobraževanje so potrebne tudi divergentne naloge, na katere je mogoče dajati več 
odgovorov. 
 
Likovna ustvarjalnost  

Umetnost je tista, ki v največji meri zahteva ustvarjalnost in uporabno vrednost predvsem 
v industrijskem oblikovanju, modi in podobno (Mastnak, 2016). Mastnakova povzema 
(Sriće, 1999), da je ustvarjanje sposobnost narediti nekaj novega, kar pa ni nujno uporabno. 
Einon (2002) pravi, da je ustvarjalnost nekaj, kar ljudje rešujejo na izviren način. Nekdo je 
lahko ustvarjalen pri vrtnarjenju, kuhanju, spet drugi na umetniškem področju (Einon, 
2002). Sharp (2004, v Mastnak, 2016) definira ustvarjalnost kot ustvarjalni proces, ki 
vključuje naslednje sestavine: domišljijo, izvirnost, produktivnost in zmožnost reševanja 
problemov. Umetnik je tisti, ki navdihe in znanje pridobiva iz širšega okolja, predvsem pa 
izhaja iz svojih občutkov in življenjskih doživetij, izhaja iz narave in ljudi (Pečjak, 1987). 
 
Učenec lahko svobodno ustvarja in je ustvarjalen, le če mu okolje dovoljuje, da se izraža 
skozi svoja občutja. Šola s podajanjem znanja zavira ustvarjalnost učencev, saj to znanje 
temelji na šablonah in trdnih prepričanjih, kaj je prav (Pečjak, 1987). Avtor navaja ustvarjalni 
način vodenja, pri katerem je pomembno, kako učitelj podaja snov in odgovarja na 
učenčeva vprašanja in da je na eno vprašanje mogoče odgovoriti z različnimi rešitvami. 
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Cencičeva (2014) pravi, da so primerne metode poučevanja, metoda pogovora, 
pripovedovanja in metoda igre, kjer učitelj spodbuja učence in njihovo domišljijo ter 
ustvarjalnost. Učitelj mora učencem dovoliti delati napake in da ima učenec možnost 
razmisliti o več možnih odgovorih. Veliko učiteljev je takšnih, ki uporabljajo princip samo 
enega pravilnega odgovora, s čimer zavirajo ustvarjalnost.  
 
Učiteljeva vloga je, da pri učencih razvija sposobnosti, katere lahko uporabijo v različnih 
situacijah. Učitelj bi tako moral upoštevati pristnost pri poučevanju, učencem bi moral 
zagotoviti možnost, da tvegajo in jim tako nuditi priložnost. Učitelj bi moral zavestno verjeti 
v to, da lahko učenci s svojim znanjem in spretnostmi veliko naredijo. Prav tako bi učitelj 
moral kdaj pa kdaj vstopiti v vlogo učenca in vseskozi učencu omogočati, da uporablja svojo 
domišljijo (Saeboja, McCammona in O`Farrella, 2007, v Mastnak, 2016). 
 
Kobalova (2016) navaja raziskavo, kjer so se učitelji strinjali, da je lahko vsak učenec, ne 
glede na svoje prirojene sposobnosti, ustvarjalen. Pravi, da je ustvarjalnost pri 
posameznikih mogoče razvijati. Duh (2004) govori o uspešnosti likovno-vzgojnega dela 
takrat, ko bo učenec lahko svobodno ustvarjal. Učitelj lahko deluje svobodno pri izbiri 
avtorjev in njihovih del (Ozimek, 2014), kajti z izborom zelo vpliva na učence.  
 
Ustvarjalni učenec je po mnenju učiteljev uspešen pri reševanju likovnega problema, je tudi 
motiviran in zna ustvariti svojstven likovni izdelek (Kobal, 2016). Učitelji nadaljujejo z 
definicijo ustvarjalnega učenca kot takega, ki je samostojen in se izraža na svoj način. 
Ustvarjalni učenci so tudi tisti, ki usvojijo teoretična znanja in jih vnesejo v svoje delo. Nekaj 
učiteljev med lastnosti ustvarjalnega učenca uvršča še sproščenost in samozavest. Kobal 
(2016) navaja, da je učenec motiviran, se poglobi v razumevanje predstavljene snovi in delo, 
duhovit, dela z občutkom, v delo vlaga svoje občutke, spoštljiv, kreativen, vztrajen, v delo 
vnese svoj značaj, samosvoj, vedoželjen, konstruktiven – pomaga pri reševanju likovnega 
problema – dela konstruktivno, povezuje znanje, ki ga je že pridobil, izkušnje in to vnese v 
novo delo. Ustvarjalni likovni izdelek je drugačen, edinstven, je nekaj posebnega, vsebuje 
likovne spremenljivke, tehnika je dovršeno uporabljena, tudi nadgrajena, sam izdelek ima 
sporočilnost. 
 
Učitelji definirajo ustvarjalni likovni izdelek v prvi vrsti kot izdelek, v katerega so učenci 
vnesli svoja občutenja. Na takem izdelku je razvidna tudi rešitev likovne naloge, likovna 
tehnika je uporabljena dovršeno in nadgrajeno, ravno tako pa tak izdelek izžareva izvirnost, 
po drugi strani dajejo pomen sporočilnosti likovnega izdelka, o značilnostih ustvarjalnega 
likovnega izdelka so menili: spontan, svež, duhovit, dinamičen, ima neki svojstven kolorit, 
je barvno zanimiv (Kobal, 2016). 
 
Opis učne ure pri interesni dejavnosti 

Interesno dejavnost likovno ustvarjalnost so si v šolskem letu 2015/16, ob petkih, peto 
šolsko uro. Zanjo so se odločili učenci, ki radi ustvarjajo, udeleževali pa so se tudi učenci, ki 
so bili moteči pri pouku, vendar zelo ustvarjalni, pri izbiri materialov, orodij in upodobitvi 
motiva.  
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Ime učne ure: USTVARJAMO Z NARAVNIMI MATERIALI  
1. Cilji  
Učenci: 

- utrjujejo pojme slikanja, risanja, prostorskega oblikovanja, 
- opazujejo in prepoznavajo likovne elemente na predmetih, 
- se spontano, sproščeno, doživeto in igrivo likovno izražajo, 
- pri upodobitvi motiva izkažejo likovno domišljijo, 
- si krepijo motorične spretnosti in občutke za uporabo različnih likovnih materialov. 

2. Metode dela 
- verbalno tekstualna: razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, 

opazovanje, 
- demonstrativno-ilustracijska: prikazovanje oz. demonstracija, 
- izkustveno učenje: igra, praktično delo. 

3. Likovna naloga 
- Izdelek iz naravnih materialov 

4. Opis učne ure 
Učenci so pri tej učni uri ustvarjali z naravnimi materiali, ki so si jih prinesli s seboj, in sicer: 
želodi, kostanji, listi različnih dreves in barv, majhne paličice. V začetku smo se pogovorili, 
da lahko izberejo poljubno postavitev, velikost motiva, lahko izdelajo en motiv (Slika 1) ali 
več skupaj (Slika 2). Po kratki razlagi so si samostojno pripravili delovno površino, zaščitili 
mizo s časopisnim papirjem, vzeli nekaj materiala, lepila in začeli z ustvarjanjem.  
 

 
Slika 1 
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Slika 2 

 
Pokazalo se je, da so učenci imeli dovolj časa za ustvarjanje, saj so dokončali izdelke, deklica, 
ki je ustvarila metulja (Slika 3), je bila zelo izvirna pri izbiri barv, uporabila je različne liste 
dreves, bila domiselna pri motivu, prav tako natančna in spontana. Slika 4 predstavlja 
izdelek dečka, ki je upodobil ladjo, kar je edinstven izdelek. Učenec je upodobil človeka, kar 
je prav tako izvirno (Slika 5).  
 

 
Slika 3 
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Slika 4 

 

 
Slika 5 

 
Evalvacija 

Pri učni uri so učenci pokazali izvirnost, natančnost, dovršeno tehniko, motivi so različni. 
Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj so se učenci spontano, sproščeno in doživeto izražali, 
pri upodobitvi motivov so izkazali likovno domišljijo in izvirnost. Krepili so si ročne 
spretnosti in občutek za uporabo različnih oblik listov ter plodov. Ob ustvarjanju so učenci 
dajali vtis, da se igrajo in da uživajo ob delu. 
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Sklep 

Likovna ustvarjalnost je proces vizualnega mišljenja, vizualnih informacij in obdelava 
pridobljenih podatkov, je igra, zadovoljstvo in uživanje (Karlavaris in Kraguljac, 1981, v 
Mastnak, 2016). 
 
Učitelj mora biti ustvarjalen in mora poznati metode za razvijanje ustvarjalnosti, saj je v 
takšnem razredu ustvarjalnost učencev na visoki ravni. Učenci v ustvarjalnem vzdušju so 
motivirani, delajo po občutku, so vztrajni, vložijo veliko truda v sam izdelek … 
 
Učitelj naj da čimvečkrat učencem možnost, da tvegajo in delajo po občutku.Čeprav 
naredijo kakšno napako, je to izkušnja, katere ne more zamenjati noben material ali 
tehnika. Učitelj naj spodbuja spontanost, ustvarjalnost, iniciativnost in v splošnem človeške 
odnose (Vrcelj in Zloković, 2005). 
 
Vloga učiteljev je, da učence motivirajo za pridobivanje znanja in spodbujajo pri njihovem 
napredovanju. Ustvarjalen učenec ima sposobnost izražanja svojih občutij in sposobnost 
vnašanja svojega osebnega doživljanja na različne izvirne načine. Tak učenec je sproščen, 
motiviran, se poglobi v razumevanje predstavljene snovi in delo, je duhovit, dela z 
občutkom, v likovno delo vlaga svoje občutke, je kreativen, vztrajen, v delo vnese svoj 
značaj. 
 
Učenci so pri interesni dejavnosti bili motivirani, vztrajni, spontani, sproščeni in na koncu 
ustvarjanja zadovoljni s svojim izdelkom.  
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NARAVNA KOZMETIKA 
 
Povzetek 
Namen izobraževanja ni le osvajanje znanja iz učnega načrta, ampak omogoča 
uresničevanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki so opredeljene kot 
kombinacija znanj, spretnosti, veščin in odnosov. Da bi povezali in osmislili učno snov, je 
potrebno uvesti praktične spretnosti in jih povezati z vseživljenjsko uporabo. Dijake je 
potrebno usmerjati, spodbujati in jim ponuditi različne tehnike, ki pomagajo, da razmišljajo 
izven naših sedanjih okvirjev mišljenja. Razvijanje eksperimentalnih veščin mora biti ključen 
del naravoslovnih kompetenc. Dijaki se velikokrat sprašujejo, kje bodo določana znanja 
uporabljali v življenju. Pri samem pouku ni dovolj časa, da bi lahko poglobljeno raziskovali, 
zato smo se lotili izdelovanja naravnih mil v dnevih drugačnega učenja, ki spadajo med 
obvezne izbirne vsebine. Dijaki, ki jih to zanima so z raziskovanjem in uporabo znanja, ki so 
ga pridobili izdelali različna mila in se seznanili z naravno kozmetiko, ki jo lahko izdelajo 
sami. 
 
Ključne besede: ekspetiment, sinteza, mila, zdravje, naravno 
 
 

NATURAL COSMETICS 
 
Abstract 
The purpose of education is not only about the acquisition of knowledge stated in the 
curriculum. It serves as an important tool towards the realisation of key competences for 
lifelong learning which are defined as the combination of knowledge, skills, competences 
and relations. It is necessary to introduce practical skills in the process of teaching, thus 
making the subject matter more meaningful as it is linked to a lifelong usage. The students 
should be offered support and guidance. The techniques used should challenge the current 
way of thinking. Developing experimental competences must be the key feature of 
scientific competences. The students often ask themselves whether their acquired 
knowledge will be applicable in real-life situations. That is the reason why we introduced a 
new approach for the students duing the days of different learning. The subject matter of 
lipids was linked to the manufacture of natural soaps. 
 
Keywords: expetiment, synthesis, soaps, health, natural 
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1 Uvod 

Kemija je v gimnazijskem programu splošno izobraževalni predmet, ki temelji na 
problemsko naravnanem pouku in raziskovalnem pristopu. Pri urah drugačnega učenja v 
okviru obveznih izbirnih vsebin, sem želela spodbujati in razvijati naravoslovno-
eksperimentalne kompetence za razvoj kompleksnega in kritičnega mišljenja. To vključuje 
načrtovanje lastnih aktivnosti, odgovornost za zdravje, odgovornost za zavedanje 
onesnaževanja okolja, odgovornost za lastno znanje, samostojno učenje, razvijanje 
metakognitivnih znanj, delovne navade, podjetnost in inovativnost. 
 
Večina mil v trgovinah imajo dodane derivate nafte, umetna barvila, umetne konzervanse, 
nekvalitetna rastlinska olja, umetna eterična olja, natrijev lauril sulfat (SLS), parabene 
(methil, propil, butil, etil), propilen in butilen glikol, mineralna olja, formaldehid, polietilen 
glikola (PEG). Vsi ti povzročajo alergene reakcije na naši koži, zato takšna mila na kožo slabo 
delujejo, saj uničujejo njen naravni pH. Temu se lahko izognemo tako, da uporabljamo 
kvalitetna domača mila. Zato je naša koža vedno bolj suha in občutljiva. Z znanjem, ki ga 
pridobimo v šoli, lahko sami iz naravnih surovin izdelamo mila, ki nimajo nobenih umetnih 
dodatkov. Z raziskovanjem in iskanjem lastnosti naravnih učinkov maščob in olj, naravnih 
zelišč in eteričnih olj, za pridobivanje naravnih mil si dijaki pridobijo znanja, ki jih lahko 
uporabijo pri izdelovanju naravne kozmetike. Produkte ki smo jih izdelali, smo uporabili za 
lastno porabo, za promocijo šole, kot promocijska darila in za dobrodelne namene na 
šolskem bazarju. (slika 3) 
 
2 Povezava med učnim načrtom in naše dejavnosti izdelovanja naravne kozmetike mil  

Učni načrt vključuje cilje, vsebine in dejavnosti. Naloga učnega načrta je (Strmčnik, 2001, 
str. 241), da bi bili učni cilji in učne vsebine didaktično funkcionalizirani ali prilagojeni 
neposredni učni uporabi, zato avtor meni (Strmčnik, 2001, str. 241), da morajo biti primerno 
izbrani, razvrščeni, prilagojeni ter stopnjevani. Predmet kemija je zasnovan tako, da 
omogoča uresničevanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki so opredeljene kot 
kombinacija znanj, spretnosti in odnosov, ustrezajo okoliščinam (Uradni list EU št. 394/10, 
2006). Prednostno pri kemiji razvijamo osnovne kompetence v znanosti (naravoslovju) in 
tehnologiji, matematično kompetenco in digitalno pismenost. (UČNI načrt. Kemija)  
 
2.1 Ključne kompetence, ki sem jih upoštevala so naslednje: 

- sporazumevanje v tujih jezikih (razumevanja osnovne kemijske terminologije v 
tujem jeziku za uporabo virov v knjižni in elektronski obliki); 

- učenje učenja (načrtovanje lastnih aktivnosti, odgovornost za lastno znanje, 
samostojno učenje, razvijanje metakognitivnih znanj, delovne navade; 

- samoiniciativnost in podjetnost (ustvarjalnost, dajanje pobud, načrtovanje, 
organiziranje, vodenje, ocena tveganja, sprejemanje odločitev. 

 
V gimnazijskem programu je kemija splošno izobraževalni predmet, ki temelji na 
problemsko naravnanem pouku in raziskovalnem pristopu, zato sem pri urah drugačnega 
učenja želela prednostno razvijati: 

- razumevanje naravnih procesov in načinov kemijskega preučevanja narave; 
- odgovoren odnos do uporabe snovi, sposobnosti in pripravljenosti zavzetega; 
- odgovornega in utemeljenega ravnanja za zdravje in v okolju (kemijska varnost); 
- eksperimentalno-raziskovalne spretnosti in veščine: 
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- spoznavne procese (kompleksno mišljenje), kritino mišljenje in ustvarjalnost; 
- naravoslovno pismenost in s tem zavedanje o soodvisnosti družbenih, socialno 

ekonomskih in naravoslovno-tehniških procesov. 
 
2.2 Pri eksperimentalni metodi, ki sem jo uporabila pri urah dodatnega učenja, so se dijaki 
naučili poleg kemije še naslednje: 

- navajali so se na izbirati in uporabljati primerno in varno opremo; 
- opredeljevali so dejavnike poskusov (eksperimentov); razlikovali so med 

konstantami in spremenljivkami; 
- navajali so se na argumentirano zaključevanje pri predstavitvi; 
- zavedali so se, kako naravoslovno-matematična znanost in tehnologija vplivajo na 

življenje in okolje; 
- razvijali so svojo sposobnost za pravilne odločitve;  
- prepoznavali so skrb za zdravje in preprečevali nevarnost; 
- usposobili so se za odgovorno in aktivno sodelovanje pri razreševanju problemov in 

trajnostnem-sonaravnem razvoju. 
 
3 Poglavje LIPIDI 

3.1 Cilji sklopa, ki smo jih uporabili: 

- na podlagi strukturnih zapisov molekul predstavnikov lipidov opredelijo lipide kot 
spojine z estrsko strukturo – umiljivi, oziroma lipide, ki estrske skupine nimajo – 
neumiljivi lipidi; 

- razlikujejo med kemijskimi lastnostmi umiljivih in neumiljivih lipidov; 
- poznajo delovanje površinsko aktivnih snovi in pomen dodatkov; 
- razumejo vplive molekulske zgradbe detergentov na biorazgradljivost; 
- proučujejo probleme onesnaževanja z detergenti. 

 
3.2 Predlagane vsebine, ki smo jih uporabili: 

- Delitev lipidov na umiljive in neumiljive.  
- Kemijske lastnosti umiljivih lipidov (poudarek na trigliceridih). 
- Pomen lipidov v življenju. 
- Pralna sredstva (mila, detergenti). 
- Vpliv strukturnih značilnosti pralnih sredstev na njihovo biološko razgradljivost. 

 
3.3 Medpredmetne povezave/kroskurikularne teme: 

Biologija: Človek in naravni viri, Biološke osnove zdravega življenja; 
Informatika: Programska oprema, Računalniško omrežje (svetovni splet), Obdelava 
podatkov, Predstavitev informacij; 
Slovenščina: Razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih 
besedil (predstavitev postopka, poročilo, referat, seminarska naloga); 
Vzgoja za zdravje: Zdravje in zdravo življenje; 
Okoljska vzgoja: Skrb za naravne vire (onesnaževanje voda), Okolje in človekove potrebe 
(spremljanje proizvodnje–uporabe–odpadek), Vpliv človeka in posledice (uporaba 
strupenih ali okolju in zdravju škodljivih snovi, ravnanje s posebnimi odpadki), Raziskovanje 
stanja in sprememb v življenjskem okolju (vsebnost škodljivih snovi v bližnjem ekosistemu 
…); 
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Knjižnično informacijsko znanje: Informacija (organizacija, informacijski viri, vrste inf. 
virov), Dostopnost informacij s pomočjo tehnologije, Uporaba knjižnice in tehnologije za 
ustvarjanje sporočil. 
 
4 Naravno milo in zgodovina 

Naravno milo so iznašli že dolgo nazaj v preteklost, saj so prvič o njem pisali že 4500 pr.n.št, 
ko so se Babilonci umivali z volno in bombažem namočenim v mast in pepel. Babilonski 
recept se je ohranil do danes: na 7 kg pepela dodamo 1 liter olja. (Internetni vir 1) 
Še bolj zanimivo je način, kako so skrbeli za svojo higieno stari Grk uporabljati so glino. 
Umivali so se s kosi gline, nato pa so se namazali z olji ter vse skupaj z vodo odstranili iz 
nesnago iz telesa. 
 
4.1 Načrtovanje in izvedba sinteze mila 

Pri samem raziskovanju so dijaki spoznali različne vidike in pomen domačih mil, od 
blagodejnega učinka na kožo do onesnaževanja okolja. (Internetni vir 3) Mila, ki jih 
izdelamo sami niso prijazna le naši koži, temveč tudi okolju, saj naravne sestavine, ki se pri 
umivanju iztekajo v podtalnico, ne onesnažujejo okolja in vode. Izognemo se tudi embalaži, 
ki sama po sebi predstavlja onesnaževanje okolja. Tudi proizvodnja take embalaže ni nič kaj 
okolju prijazna.  
 
Milo dobimo s kemično reakcijo med različnimi olji (olivno, palmovo, kokosovo …), vodo in 
natrijevim hidroksidom. (Pichler Radovan 2013) Tej reakciji rečemo saponifikacija ali 
umiljenje. (slika 1) Ko kemična reakcija poteče do konca, v zmesi ne ostane nobene sledi po 
lugu. Stranski produkt saponifikacije je glicerin, ki je prisoten v vseh oljih in maščobah. 
Razmerje med maščobo in natrijevim hidroksidom mora biti v pravilnem razmerju, čemur 
pravimo sap število. Vse te podatke so dijaki morali poiskati in na njihovo količino maščobe 
preračunati sap število. Sap vrednost nam pove, koliko natrijevega hidroksida 
potrebujemo, da popolnoma umilimo 1 g določene maščobe. Vsaka maščoba ima svojo 
saponifikacijsko vrednost za NaOH. (Internetni vir 2). 
 
Dijaki so poiskali v različnih literaturah navodila za sintezo mila. Poiskali so razna navodila 
in načine hladnega in toplega načina pridobivanja mila (Intrenetni vir 4). Po lastni presoji so 
izbirali surovine in tako dobili mila, ki so bila namenjena za različne namene. Upoštevati so 
morali pravilno varno ravnanje s kemikalijami in uporabljati laboratorijski inventar. Prav 
tako so spoznali različne metode laboratorijskega dela, od tehtanje, merjenje volumnov, 
mešanje, segrevanje na vodnih kopelih in preverjanje pH.  
 
5 Zaključek 

Naša koža je naš največji organ, zato je zelo pomembno, kakšno kozmetiko- mila v našem 
primeru uporabljamo. Vsaka koža je unikatna, zato je pomembno, kako jo negujemo, ti ne 
prenesejo vseh dodatkov v industrijskih milih, ki pa niso prisotni pri milih, ki so izdelani 
doma. Spoznali so, da lahko samoiniciativno izdelajo milo, kakršno potrebujejo. Pri samem 
delu so pokazali veliko domišljije in kreativnosti pri izbiri različnih surovin. Nastali so 
čudoviti izdelki, ki smo jih uporabili za promocijo šole in sicer kot darila za informativni dan. 
Prav tako kot izdelke naših dijakov na darilnem bazarju. Mila, ki so jih izdelali imajo 
praktično vrednost in ne predstavlja samo nekega cilja v našem učnem načrtu. Tako smo 
cilje, ki so zapisani v našem učnem načrtu tudi udejanili in jim dali vseživljenjski pomen. 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

316 

Dijaki so spoznali, da kemija ni samo na papirju, saj je vse, kar je povezano z življenjem, je 
povezano tudi s kemijo. Za dijake tako kemija ne pomeni več samo predmet, pri katerem je 
potrebno poznati formule in kemijske elemente in reakcije. Postala je del njihovega 
življenja, saj si z njeno pomočjo lahko izboljšajo kvaliteto življenja.  
 

 
Slika 1: Saponifikacija 

 

 
Slika 2: Izdelki mil 
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Slika 3: Božični bazar 
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Mateja Hrastnik  
Osnovna šola Hudinja, Celje 

ŠOLSKI RADIO 
 
Povzetek 
Na OŠ Hudinja se šolski radio, ki ga poznamo pod imenom Radio Hudinjček, oglaša že vrsto 
let. Učence pozdravi vsak ponedeljek na začetku pouka in jim zaželi uspešen delovni teden, 
vsak tretji petek v mesecu pa se oglasi ekipa mladih novinarjev, in sicer s 35-minutno 
radijsko oddajo. Oddaje posnamemo en dan prej, saj so učenci – voditelji – pri vodenju tako 
bolj sproščeni, sestavljene pa so iz različnih rubrik. Zanje imamo tudi uvodne špice, ki 
določeno rubriko napovejo. 
Avtorji objavljenih prispevkov so tako učenci kot tudi učitelji, tako da pri nastajanju oddaj 
sodelujemo prav vsi na šoli. Učenci petkove radijske oddaje nestrpno pričakujejo, saj se 
takrat nasmejijo številnim šalam, slišijo glasbene želje, prav tako pa izvedo, kaj sledi v 
prihajajočem mesecu. In še veliko več … 
 
Ključne besede: Radio Hudinjček, novinarji, interesna dejavnost 
 
 

SCHOOL RADIO 
 
Abstract 
The Radio of Hudinja Primary School, given the name Hudinjček, has been broadcasting for 
several years already. On Mondays, the radio welcomes the pupils previous to the 
beginning of the lessons and wishes them to have a successful working week; every third 
week of the month, however, a team of young journalists holds a 35-minute radio 
broadcast which is usually recorded on a previous day. Thus, the pupils – the show hosts – 
manage to get more relaxed during the programme, which consists of various sections that 
come announced by the cues introducing a particular theme. 
Just to mention the enthusiasm of the Friday work team, who is hardly waiting the 
following terms since the programme makes everybody laugh to jokes, enjoy listening to 
their musical wishes come fulfilled, as well as get informed about the following month is 
holding in its hands. And, all this is not everything at all. 
 
Keywords: Radio Hudinjček, journalists, extracurricular activities 
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Uvod 

Radio Hudinjček se na OŠ Hudinja oglaša že dvajseto leto zapored, saj njegov začetek sega 
v leto 1998. Učenci pri nastajanju radijskih oddaj zelo radi sodelujejo, prav tako pa je 
obveščanje vseh, ki smo na šoli, zelo koristno in pomembno. 
 
Več kot polovico tega časa sem urednica šolskega radia jaz, skupina mladih novinarjev pa 
se iz leta v leto spreminja. V njej so namreč učenci od 6. do 9. razreda, seveda pa k 
sodelovanju vabimo tudi ostale učence, ki bi želeli vsem zaupati kakšen pomemben 
dogodek iz življenja in dela v njihovem razredu. 
 
Prepričani smo, da lahko z rednimi mesečnimi radijskimi oddajami v okviru razrednih ur 
pozitivno vplivamo na razredno klimo in na kakovost delovanja šole. Pomemben del teh 
oddaj je namreč rubirka “Hudinjček blesti”, kjer sproti objavljamo uspešne učence. Vsak 
učenec namreč zelo rad sliši pohvalo – če je dosegel velik uspeh, je ta pohvala še 
pomembnejša. Zato javna pohvala uspešnih učencev zagotovo vpliva na šolsko klimo in s 
tem posledično na kvaliteto delovanja šole. Nekateri učenci radi tudi javno nastopajo, zato 
je prav, da imajo to možnost že v osnovni šoli, saj lahko razvijajo svoja močna ustvarjalna 
področja – z ustvarjanjem in vodenjem radijskih oddaj se to zagotovo dogaja. S tem ko 
učenci vedo, kakšno je življenje in delo tudi v ostalih oddelčnih skupnostih, se v njih utrjuje 
zdrav kolektivni duh in pripadnost šoli, kar je za kvalitetno delovanje šole tudi zelo 
pomembno. Želimo doseči, da bi se učenci v šoli, kjer vladata pozitivna klima in prijetni 
odnosi, počutili kot del uspešne in kakovostne šole. 
 
Šolski radio – interesna dejavnost 

Šolski radio na šoli torej uvrščamo med interesne dejavnosti, ki so pomemben del 
vseživljenjskega učenja. Šola interesne dejavnosti organizira izven šolskega pouka kot 
razširjeni program šole, njen namen pa je omogočanje odkrivanja in razvijanja učenčevih 
interesov ter praktičnega uvajanja v življenje. S tem jih usposablja za koristno in zdravo 
preživljanje prostega časa. Izbira in vključevanje v dejavnosti je prostovoljno, šola le 
učencem pomaga, in sicer s pomočjo mentorjev (mentor je oseba, ki načrtuje, usmerja in 
evalvira potek interesne dejavnosti). (Kolar 2008, str. 3) 
 
Namen in cilji interesnih dejavnosti 

Razvijati interesna področja s poudarkom na kakovosti izvedbe je seveda namen interesnih 
dejvanosti. Poudarjen je razvoj na učnem in socialnem področju, pri tem pa učenci razvijajo 
produktivno mišljenje in so celostno, miselno in čustveno aktivni. Vloga mentorja je 
svetovalna, saj s sodobnimi oblikami in metodami dela učencem omogoča soustvarjanje 
programov interesne dejavnosti in posledično pridobivanje novih znanj. Temeljni namen 
interesnih dejavnosti pa je uporaba pridobljenih znanj za preživljanje prostega časa, kar 
lahko služi kot izhodišče za nadaljnje izobraževanje. (Kolar 2008, str. 5) 
 
Učenci s sodelovanjem pri interesni dejavnosti zadovoljujejo lastne potrebe, saj izbirajo in 
se odločajo za aktivnosti po lastni želji, razvijajo miselne procese, pridobljena znanja 
usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju in družbenem življenju, se razvijajo tako 
moralno kot tudi intelektualno in osebnostno, spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe 
in drugih, medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in 
veščine, povezujejo teorijo s prakso, spoznavajo poklicne interese in potrebe po koristni in 
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kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti zadovoljevanja interesov v poznejših 
obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v smislu vseživljenjskega učenja. (Kolar 
2008, str. 5, 6) 
 
Vloga mentorja v interesni dejavnosti 

Mentor interesne dejavnosti je učitelj, ki avtonomno načrtuje in vodi program interesne 
dejavnosti, njegova vloga pa je, da vodi, posreduje, usmerja in spodbuja učence k 
spoznavanju pomembnosti lastnega učenja in razvoja interesov. Ob tem mora poznati 
sodobne metode in oblike dela ter razvojne značilnosti učencev, hkrati pa mora razumeti 
psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike. (Kolar 2008, str. 
10) 
 
Koncept radijskih oddaj 

Pri nastajanju radijskih oddaj sodelujejo poleg učencev tudi učitelji. Vsak ima možnost, da 
na šolskem radiu objavi dogodke, vezane na šolske in obšolske aktivnosti, največji delež pa 
imajo pri nastajanju urednica, ki vodi in ureja vse v zvezi z vsebino radijskih oddaj, eden 
izmed učiteljev, ki je glavni tehnični urednik, g. ravnatelj in tudi ostali učitelji. 
 
Urednica šolskega radia in učenci, člani novinarskega krožka, se dobimo enkrat na začetku 
meseca in se dogovorimo, kdo bo kaj napisal – vsak učenec pokriva življenje in delo učencev 
svoje generacije. Tako si razdelimo aktualne dogodke, športne dosežke, šale in drugo. V 
nadaljevanju, do snemanja radijske oddaje, komuniciramo po mailu. 
 
Sicer pa imamo za napoved različnih rubrik posnete uvodne zvočne in besedne najave – 
»špice«. Le-te se zavrtijo na samem začetku oddaje in tudi ob njenem zaključku ter na 
začetku vsake različne rubrike. Te rubrike pa so: 
a) Hudinjčkove šale 
b) Hudinjčkove novice 
c) Hudinjček blesti 
d) Šola lepega vedenja 
e) Hudinjček športnik 
f) Gost meseca 
g) Glasbene želje 
 
Rubriko Hudinjčkove šale imamo vedno po uvodnem pozdravu. Za vsako oddajo določimo 
enega učenca, ki pripravi čim bolj zanimive šale, pri tem pa pazimo, da se le-te ne ponavljajo. 
 
V rubriki Hudinjčkove novice objavljamo prispevke, ki nam jih pošljejo učenci ali učitelji, in 
sicer so to prispevki o dogodkih, ki so se dogajali v preteklem mesecu. Po pregledu teh 
dogodkov sledi tudi napovednik dejavnosti prihajajočega meseca. 
 
V rubriki Hudinjček blesti objavimo vse uspehe učencev z raznih tekmovanj iz znanja kot 
tudi rezultate zbiralne akcije odpadnega papirja idr. 
 
Na šoli imamo že vrsto let tudi projekt Šola lepega vedenja, zato je ena izmed rubrik 
namenjena prav temu – razglasitvi sprotnih mesečnih rezultatov na področju vedenja med 
učenci predmetne stopnje. 
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Rubrika Hudinjček športnik mesečno sporoča vse športne uspehe naših učencev tako s 
šolskega kot tudi z občinskega oz. državnega področja. Prav tako tukaj objavimo rezultate 
lige malega nogometa, košarkarske lige in drugih športnih dogodkov. 
 
Rubrika Gost meseca je izredno raznovrstna – glede na mesečno dogajanje na šoli in izven 
nje v studio radia povabimo gosta, to je učenca oz. učenko, ki je v tistem času ali dosegel 
kakšen poseben uspeh ali pa je morda nastopal na kakšni šolski prireditvi. S tem učencem 
oz. učenko naredimo intervju in ker gre za aktualne zadeve, imajo učenci ta del radijske 
oddaje zelo radi. 
 
V vsaki radijski oddaji hkrati tudi izpolnjujemo glasbene želje. Tako razbijemo besedno in 
informacijsko natrpanost, hkrati pa razveselimo učence, ki so določen mesec na vrsti za 
izpolnitev glasbenih želja. Vsak mesec izpolnimo glasbeno željo eni generaciji razredov. 
 
Tako učenci kot tudi učitelji vse prispevke pošljejo urednici šolskega radia, ki potem 
prispevke pravopisno in oblikovno uredi ter izdela končno podobo radijske oddaje. Trije 
učenci so hkrati tudi glavni voditelji radijskih oddaj in z njimi urednica radia pred snemanjem 
oddaje naredi še kakšno govorno vajo. Potem pa je na vrsti tretji petek v mesecu, tretja 
šolska ura in Radio Hudinjček se oglasi v živo. 
 
Cilji radijskih oddaj 

Izvajanje rednih enournih mesečnih radijskih oddaj, v katerih nastopajo učenci s prispevki, 
ki so jih na podlagi življenja in dela na šoli pripravili sami, vpliva tako na razredno klimo kot 
tudi na kakovost delovanja celotne šole. Na šoli obstaja novinarska skupina, ki ostale 
učence spodbuja k sodelovanju z raznoraznimi prispevki o dejavnostih, ki se izvajajo v 
oddelčnih skupnostih. Skupina novinarjev pa spremlja predvsem področja tekmovanj in na 
šolskem radiu objavljala dosežke učencev. Učitelji so ob tem koordinatorji in moderatorji, 
ki učencem pomagajo, jih vzpodbujajo in usmerjajo. 
 
Glavni cilji so: 
1. Sistematično vzpodbujati sodelovanje učencev na raznoraznih tekmovanjih in njihove 

dosežke javno objaviti ter jih tako pohvaliti. 
2. Gojiti pripadnost šoli, zavedanje učencev, da so del ustanove, kjer vladata pozitivna klima 

in dobri odnosi, in posledično ustvarjati kakovostni šolski utrip. 
3. Razvijati ustvarjalne sposobnosti učencev in jih pripraviti na javno nastopanje. 
4. S poslušanjem prispevkov in glasbe, kot motivacijski dejavnik, na željo otrok preprečiti 

monotonost razrednih ur. 
5. Gojiti veselje otrok po javnem nastopanju in s tem razvijati pozitivno čustveno in 

razumsko razmerje do slovenskega jezika. 
 
Analiza anketnega vprašalnika o šolskem radiu 

V preteklem šolskem letu smo na šoli poslušali osem radijskih oddaj, saj se kakšen mesec 
tudi zgodi, da zaradi prenatrpanosti izvedba oddaje ni mogoča. In ker si želim, da bi bile 
oddaje všeč čim večjemu številu poslušalcev, sem se odločila, da ob koncu leta naredim 
anketo in jo razdelim med učence. Moj glavni namen je bil, da z anketo ugotovim, ali učenci 
radi poslušajo radijske oddaje, kaj bi morda oddajam dodali oz. kaj bi spremenili. 
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Anketo sem razdelila učencem od 6. do 9. razreda, in sicer jo je reševalo 169 učencev. 
 
Splošne ugotovitve glede na vprašalnik so naslednje: učenci radijsko oddajo v večini radi 
poslušajo, saj jih je kar 88 % odstotkov pri prvem vprašanju odgovorilo z DA. 
 
Pri drugem vprašanju sem učencem naštela vse rubrike, ki jih radio vsebuje, oni pa so te 
rubrike razvrstili po priljubljenosti – 1 je bila najnižja ocena, 7 pa najvišja. Za vsako rubriko 
sem izračunala povprečno oceno in ugotovila, da sta učencem najljubši rubriki Hudinjčkove 
šale in Glasbene želje s povprečnima ocenama 6,2; sledi jima rubrika Hudinjček športnik; 
kot četrti po priljubljenosti sta rubriki Hudinjčkove novice in Gost meseca s povprečno 
oceno 4,8; le malo manj priljubljena jim je rubrika Hudinjček blesti, najmanj priljubljena pa 
je rubrika Šola lepega vedenja s povprečno oceno 3,9.  
 
Ob teh rezultatih je mogoče zaključiti, da so učenke in učenci z vsemi rubrikami 
nadpovprečno zadovoljni, saj ima namreč po priljubljenosti najnižje uvrščena rubrika zelo 
visoko povprečno oceno. 
 
Predvsem pa so me razveselili odgovori pri tretjem vprašanju. Kar 72 % anketiranih je 
odgovorilo, da bi uvodne špice ocenili z oceno 5, 17 % učencev jih je ocenilo z oceno 4, 11 % 
učencev pa je napoved uvodnih špic ocenilo z oceno 3. 
 
Pri četrtem vprašanju me je zanimalo, ali jim ustreza dolžina radijskih oddaj. Velika večina 
učencev je odgovorila, da so jim oddaje ravno prav dolge, 12 % jih je mnenja, da so oddaje 
prekratke, 8 % pa jih meni, da so predolge.  
 
V nadaljevanju me je zanimalo, ali tudi učitelji pri učencih spodbujajo poslušanje oddaj. 
Vesela sem, da učitelji zagovarjajo poslušanje, saj jih več kot polovica v primeru, da učenci 
ne poslušajo, ukrepa – 51 % učencev učitelji zadržijo po pouku, 39 % učencev pa učitelji 
neposlušanje kaznujejo kako drugače (prepis oddaje, ponovno poslušanje …). Le 10 % je 
odgovorilo, da učitelj v primeru neposlušanja ne naredi nič. 
 
Pri zadnjem vprašanju so učenci odgovarjali na vprašanje, ali bi pri radijskih oddajah kaj 
spremenili. Zelo me veseli podatek, da je več kot polovica učencev odgovorila, da ne bi 
spremenila ničesar. Na podlagi tega lahko sklepam, da so učenci zadovoljni z vsebinami 
radijskih oddaj. Nekaj učencev pa je podalo svoja mnenja, in sicer bi si želeli tekom radijskih 
oddaj slišati še več glasbe in šal, nekateri so predlagali, da bi v času radijskih oddaj izvajali 
tudi kakšna nagradna vprašanja, kar pa je sicer mogoče, vendar težko izvedljivo, saj radijske 
oddaje posnamemo vnaprej. 
 
Zaključek 

Menim, da ima šolski radio med interesnimi dejavnostmi zelo pomembno mesto, saj gre za 
eno tistih dejavnosti, ki učencem ponuja izjemno veliko ustvarjalnosti in inovativnosti. 
Pomemben je tudi zaradi razvijanja pripadnosti učencev do šole kot ustanove, saj lahko 
preko njega zelo učinkovito vzgojno delujemo. Ta pripadnost je pomembna tako z vidika 
ustvarjalcev šolskega radia kot tudi z vidika učencev, ki so v vlogi poslušalcev. V vseh letih 
njegovega delovanja smo uspeli na šoli doseči zelo dobro kulturo poslušanja šolskega radia 
in ga hkrati postaviti v vlogo pomembnega informatorja učencev o šolskih dogodkih. 
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Šolski radio je ena tistih dejavnosti, kjer je potrebno vložiti zelo veliko dela, dobre volje in 
energije – tako s strani mentorjev kot s strani učencev. Priprava radijskih oddaj je zahtevna 
tako z vidika priprave vsebin kot tudi po izvedbeni plati. Oboje zahteva veliko dobre 
koordinacije, časa in tudi spretnosti. A glede na odgovore, ki sem jih dobila v anketi, lahko 
rečem, da se splača. Tudi mladi novinarji, voditelji radijskih oddaj, so nad delom navdušeni, 
čeprav jim morda kdaj zaradi preobremenjenosti zmanjka časa za redno šolsko delo. Pri 
pisanju prispevkov se trudijo, pri vodenju oddaj pa pokažejo veliko dobre volje in pozitivne 
energije, predvsem pa želje, da bi oddajo kar najbolje “oddelali”. Odzive učencev po koncu 
radijskih oddaj doživljam tudi sproti – velikokrat se zgodi, da pridejo k meni in pohvalijo 
kakšen konkreten prispevek. Tako vem, da oddaje dosežejo svoj namen in da si jih učenci 
želijo poslušati tudi v bodoče. 
 
Prepričana sem, da so učenci mesečne radijske oddaje že dodobra vzeli za svoje in si 
življenja na šoli brez njih ne znam več predstavljati. Oddaje vsebujejo nekaj zabave (šal), 
glasbe, aktualnih novičk, napovednik, hkrati pa z njimi širimo kulturni utrip na naši šoli. So 
prava popestritev razrednih ur in učence seznanijo z dogajanjem, tako da večinoma vsi 
učenci vedo, kaj vse poteka na naši šoli. Prav tako vsaka radijska oddaja vsebuje napovednik 
sledečega meseca, s čimer učence pripravimo na dogajanje v bližnji prihodnosti. Zato bomo 
seveda z rednimi mesečnimi radijskimi oddajami na naši šoli nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
Priloga: Anketni vprašalnik  

ANKETNI VPRAŠALNIK 
Radio Hudinjček se na naši šoli oglaša že vrsto let. Ker želim, da bi v poslušanju radijskih 
oddaj uživali, me zanima tvoje mnenje o vsebini oddaj. Prosim, da na vprašanja odgovarjaš 
resno, saj lahko s svojimi odgovori prispevaš k izboljšanju kvalitete vsebine, prav tako pa 
bo s tvojimi iskrenimi odgovori moja raziskava bolj dovršena. 
RAZRED: 6.   7.    8.    9.  
1. Ali rad/a poslušaš radio Hudinjček?     DA                 NE 
  
2. Kako bi ocenil/a rubrike radijskih oddaj? Rubrike oceni po priljubljenosti – 1 je najnižja 
ocena, 7 je najvišja ocena. 

a) Hudinjčkove šale 1   2   3   4   5   6   7 

b) Hudinjčkove novice 1   2   3   4   5   6   7 

c) Hudinjček blesti 1   2   3   4   5   6   7 

d) Šola lepega vedenja 1   2   3   4   5   6   7 

e) Hudinjček športnik 1   2   3   4   5   6   7 

f) Gost meseca 1   2   3   4   5   6   7 

g) Glasbene želje 1   2   3   4   5   6   7 

 
3. Kako bi ocenil/a »uvodne špice«, ki napovedujejo določeno rubriko? (1 je najnižja 
ocena, 5 je najvišja ocena.)    1        2       3       4       5 
4. Oceni radijske oddaje glede na dolžino? 
            PREKRATKE                              PREDOLGE                         RAVNO PRAV 
5. Kaj naredi razrednik/razredničarka, če radijske oddaje ne poslušaš? 

a) NIČ 
b) OSTATI MORAM PO POUKU 
c) DRUGO: _____________________________________________ 
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6.Kaj bi pri radijskih oddajah spremenil/a? Če imaš kakšen predlog, ga prosim napiši. 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Hvala za sodelovanje. 

Mateja Hrastnik, prof. slo. in zgo. 
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Andrej Nemec 
Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica 

Z INOVATIVNIMI PRISTOPI V ŠOLO PRIHODNOSTI 
 
Povzetek 
Slovenski šolski sistem omogoča učencem pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti iz 
različnih predmetnih področij. Sodobni trendi nakazujejo, da je treba pri mladih razvijati 
kompetence vseživljenjskega učenja, ki omogočajo osebno izpopolnitev in osebnostni 
razvoj, aktivno državljanstvo, vključenost v družbo in trg dela. V slovenskem šolskem 
sistemu so šole avtonomne pri razvijanju ključnih kompetenc evropskega referenčnega 
okvirja, ena izmed možnosti je vključevanje v različne projekte na nacionalni in mednarodni 
ravni.  
Članek prikazuje izkušnjo dobre prakse pri izvajanju projektov na OŠ Prežihovega Voranca 
Bistrica, s poudarkom na pomenu iskanja skupnih vsebin, aktivnosti in dejavnosti v fazi 
načrtovanja in izvajanja projektov.  
 
Ključne besede: projekt, inovativnost, podjetnost, kompetence 
 
 

WITH INNOVATIVE APPROACHES TOWARDS THE SCHOOL OF THE FUTURE 
 
Abstract 
Slovenian school system enables for students to obtain new knowledge, competences and 
skills from different subjects. Modern tendencies show that it is important to develop life-
long learning competences, which enable personal improvement and individual progress, 
active citizenship, integration into society and consequently better personal preparation 
for a career. In Slovenia, schools are autonomous regarding the development of key 
competences within the European Reference Framework. Projects on national and 
international level provide an excellent opportunity for such key competences 
development.  
Our article provides a good practice example on project implementation at our school OŠ 
Prežihovega Voranca Bistrica and focuses on identification of common content, activities 
and practices in the project planning and implementation process.  
 
Keywords: project, innovation, entrepreneurship, competences 
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Uvod 

V zadnjih nekaj desetletjih je slovenski šolski sistem doživel nekatere spremembe, vendar v 
svoji temeljni obliki ostaja enak. Poslanstvo šole je izobraževati, posredovati nova znanja, 
nuditi varen prostor za učenje in pridobivanje izkušenj. Pogosto našemu šolskemu sistemu 
očitajo, da postaja vse bolj strokoven s preobsežnimi učnimi načrti, na račun premajhnega 
vpletanja vsebin s področja »učenja za življenje« oz. učenja preko lastne aktivnosti 
(»learning by doing«). Smernice življenja v sodobni družbi narekujejo, da je treba pri mladih 
razvijati kompetence vseživljenjskega učenja. Evropski referenčni okvir ključnih kompetenc 
za vseživljenjsko učenje določa osem ključnih kompetenc in prečnih tem, ki so kombinacija 
znanja, veščin in pravilnega odnosa. Ta področja veljajo za ključna področja, ki omogočajo 
osebno izpopolnitev in osebnostni razvoj, aktivno državljanstvo, vključenost v družbo in 
trg dela. Sodobna šola bi morala biti šola, ki razvija ključne kompetence, ki jih od 
posameznika zahteva družba prihodnosti. Mednje zagotovo sodijo inovativnost, 
podjetnost, mednarodno povezovanje, projektno delo in učenje, znanje tujih jezikov, 
digitalne kompetence in razvijanje veščin za aktivnega mladega državljana. 
 
Evropska komisija je leta 2012 ustanovila posebno omrežje za evropsko politiko na področju 
ključnih kompetenc v šolstvu KeyCoNet, ki ga koordinira European Schoolnet. Njegova 
naloga je analizirati in dokumentirati nove strategije uvajanja ključnih kompetenc v 
evropske šolske sisteme. V okviru omrežja so nastala tudi priporočila za krepitev politike in 
prakse v posameznih državah  
(https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/latest/practices/key_competences_for_
21st_centu.htm). 
 
V slovenskem šolskem sistemu so šole avtonomne pri razvijanju ključnih kompetenc 
evropskega referenčnega okvirja, lahko samo sledijo smernicam učnih načrtov ali pa 
umeščajo v šolski vsakdan drugačne, sodobne pristope, ki jih ponuja slovenski in evropski 
prostor. Eden izmed njih so projekti tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. 
Vključevanje v projekte prinaša vsem udeležencem učnega procesa na šoli pozitivne učinke, 
v največji meri pa pripomore k razvijanju ključnih kompetenc, ki naj bi jih šola razvijala pri 
učencih 
(http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/et_prirocnik_ravnatelji.pdf). 
 
Članek prikazuje izkušnjo dobre prakse pri izvajanju projektov na OŠ Prežihovega Voranca 
Bistrica, s poudarkom na pomenu iskanja skupnih vsebin, aktivnosti in dejavnosti v fazi 
načrtovanja in izvajanja projektov. Pomembno je povezovanje projektov na tistih ravneh, 
kjer so skupne točke očitne, saj vsi projekti temeljijo na razvijanju temeljnih kompetenc 21. 
stoletja. 
 
Zakaj projekti v osnovni šoli? 

Iskanje v spletnem brskalniku poda rezultate, da je skoraj vsaka šola v Sloveniji vključena v 
vsaj en projekt. To pomeni, da so projekti kar razširjena oblika dejavnosti v naših šolah. 
Projekti pomenijo za šolo izziv, zahtevajo dodaten vložek dela zaposlenih, trud ter voljo do 
dela. Projekti spreminjajo vzdušje v kolektivu, krepijo občutek za timsko delo, prinašajo 
možnosti za izmenjavo izkušenj s šolami v tujini in spoznavanje pedagoških praks iz drugih 
okolij ter tako prispevajo k večji odprtosti šole in strokovnemu razvoju učiteljev 
(http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/et_prirocnik_ravnatelji.pdf). 

https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/latest/practices/key_competences_for_21st_centu.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/latest/practices/key_competences_for_21st_centu.htm
http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/et_prirocnik_ravnatelji.pdf
http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/et_prirocnik_ravnatelji.pdf
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Še posebej evropski projekti zahtevajo od šole precejšen trud in vložek na različnih nivojih, 
zagotovo pa prinaša povezovanje s tujino svež pristop k pedagoški praksi in vpliva na 
motivacijo učencev za sodelovanje v projektu in posledično v učnem procesu.  
 
Na naši šoli tako že nekaj let izvajamo različne projekte tako na nacionalni kot na državni 
ravni. 
 
Projekti na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 

Projekti, ki jih šola trenutno izvaja in jih še bo izvajala v naslednjem obdobju, so Inovativna 
učna okolja, podprta z IKT, projekt Pogum, ki se osredotoča na razvoj kompetenc 
podjetnosti v osnovni šoli ter projekt Erasmus+, ki se sicer izvaja na ravni vrtca, vključena 
pa je tudi šola. Prav tako je šola pridobila še en dodaten projekt Erasmus+ v obdobju 2018–
2020 na ravni šole. 
 
V obdobju 2017–2022 se izvaja petletni projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT, ki v 
ospredje postavlja razvijanje kompetenc kot enega izmed temeljnih pogojev za 
vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik 
učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh udeleženih: učencev oziroma dijakov, 
strokovnih delavcev in ravnateljev. Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT (v 
katerega je vključen tudi naš vzgojno-izobraževalni zavod) omogoča implementacijo 
Inovativne pedagogike 1 : 1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne 
naprave uporabljamo v podporo različnim učnim strategijam; uvajajo elemente 
formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri 
učenju s tehnologijo ter učenje razširjajo izven učilnice (http://www.inovativna-sola.si/o-
projektu). 
 
Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna 
okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika 1 
: 1 v luči kompetenc 21. stoletja, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu že 
nadgrajujemo in še bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in 
vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in 
infrastrukture. V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi bo 18 razvojnih, ostali pa 
implementacijski. Za uvajanje IUO, podprtih z IKT bomo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo 
vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole vključujemo Inovativno 
pedagogiko 1 : 1 po metodologiji 21. korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili. 
Učiteljem so pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, 
formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli. 
 
Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski 
razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega 
podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako 
bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno 
vlogo v vseh fazah vzgojno-učnega procesa od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja.  
 
Kot razvojna šola smo bili izbrani tudi na razpisu, ki ga podpirajo Zavod Republike Slovenije 
za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija v projektu 
Pogum: Podjetnost v osnovnošolskih glavah in usmerjanje mladih v samostojnost. Projekt 

http://www.inovativna-sola.si/o-projektu
http://www.inovativna-sola.si/o-projektu
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traja pet let (2017–2022). 30 šol v Sloveniji je izbranih kot razvojne šole, 90 šol je 
implementacijskih (https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum). 
 
Namen projekta je v osnovnih šolah spodbuditi način razmišljanja in razumevanja 
podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin. 
Upoštevajoč nacionalne in mednarodne socioekonomske, kulturne in okoljske pogoje na 
osnovi rezultatov analiz vseh konzorcijskih partnerjev. Mlade želimo naučiti, da bodo 
delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega 
okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije. 
 
Ključni cilji projekta so razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje 
celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti odprto ter prožno 
prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Želimo bolje povezovati šolsko okolje z različnimi 
deležniki v okolju, da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja, obenem pa 
opolnomočiti šolajoče in strokovne ter vodstvene delavce s kompetenco podjetnosti. 
 
Projekt Erasmus+ z nazivom "Razvijanje socialnih kompetenc otrok z zgodnjim učenjem 
tujega jezika" v vrtcu traja v obdobju 2017–2019 
 (http://www.opvbistricams.si/projekti/erasmus_2017_19/uvodna_stran.html). V projekt 
so, poleg naše šole, ki je krovni koordinator projekta, vključene še šole iz Estonije, Italije in 
Bolgarije. Cilj dvoletnega projekta je opolnomočenje strokovnih kompetenc in veščin 
vzgojiteljev ter učiteljev s poudarkom na učenju angleščine, vključevali pa bomo tudi 
elemente formativnega spremljanja, uvajanje sodobnih VIZ pristopov, izboljšanje kvalitete 
predšolske vzgoje, vse z namenom, da se bodo otroci še lažje in uspešneje vključevali v 
socialno okolje, tj. krepili svoje socialne kompetence v tem raznolikem, globalnem in 
večkulturnem svetu, ki pred nas in naše otroke ter njihovo prihodnost postavlja nove izzive. 
Vse partnerske šole družijo enaki izzivi in želje po izmenjavi primerov dobre prakse za dvig 
kakovosti lastnega dela, zato je mednarodni značaj tega projekta dodana vrednost.  
 
To so trije večji projekti, od katerih vsak zahteva nekaj dodatne zagnanosti, truda in dela, 
po drugi strani pa nudi odličen okvir za izvajanje aktivnosti, ki so posledica angažiranosti, 
želje po osebnem razvoju in strokovni rasti ter preizkušanju novosti, razmišljanja izven 
okvirja. Najpomembnejše je, da so te aktivnosti osmišljene in omogočajo razvoj veščin, 
kompetenc in podjetnosti pri učencih, ki na primeru aktivnosti, kakršna je opisana v 
nadaljevanju prispevka, dobijo priložnost sodelovanja v oblikah pouka, ki pomenijo 
dodatno vrednost zanje in njihovo prihodnost, saj jim želimo omogočiti drugačen pogled 
na njihov položaj in pomen za družbo prihodnosti, ki pred njih postavlja izzive in številne 
priložnosti.  
 
Opis dneva dejavnosti – z mobiteli v parlament 

V sklopu različnih projektov smo na naši šoli uvideli potrebo po združevanju vsebin, 
predvsem v vsebinskem smislu. Ker so projekti lahko vključeni v redni pouk in v obvezni ter 
razširjeni program, obenem pa se dejavnosti in aktivnosti le-teh da zelo smiselno povezati 
z vsebino projektov, smo že pred leti združili vsebine projektov ne samo z obveznim in 
razširjenim programom, ampak tudi z drugimi dejavnostmi na šoli, npr. šolskim 
parlamentom, interesnimi dejavnostmi in fleksibilnim predmetnikom. Tako smo že v času 
minulih projektov, še bolj pa v času trajanja trenutnih omenjenih projektov povezali vsebine 

https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum
http://www.opvbistricams.si/projekti/erasmus_2017_19/uvodna_stran.html
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(digitalne tehnologije, državljanska odgovornost in aktivno državljanstvo, jeziki, 
samoiniciativnost, podjetnost, kritično mišljenje, sodelovalno delo, aktivno udejstvovanje 
samih učencev itd.) v obliki sodelovanja z organizacijami in organi tako iz vladne kot 
nevladne sfere. Organizirali smo obiske pomembnih predstavnikov političnega, 
gospodarskega in družbenega življenja ter opravljali z njimi različne delavnice, okrogle 
mize, izmenjave mnenj in razprave, po načelu dela izven šolskih prostorov pa smo z učenci 
obiskali tudi njih.  
 
Raven vseh omenjenih aktivnosti smo decembra 2017 nadgradili, ko smo z učenci 7. in 8. 
razreda obiskali Državni zbor v Ljubljani in tam opravili aktivno razpravo o različnih temah, 
ki jih pokrivajo naši projekti, s poslancema Jožefom Horvatom in Ksenijo Kramar Korenjak. 
Naši učenci so sodelovali v razpravi z obema gostiteljema s pomočjo IKT, šlo je za 
glasovanje in izražanje mnenj s pomočjo aplikacij Socrative in Mentimeter, ki sta pomembni 
aplikaciji za vključenost vseh učencev v izvajanje aktivnosti, znani iz projekta Inovativna 
pedagogika. Pogovarjali smo se tudi o pomenu podjetnosti za učence, kaj sploh je, kako 
pomembno je že v osnovni šoli razmišljati o lastnih željah, o pomenu vztrajnega in 
doslednega uresničevanja lastne ideje za mlade že v osnovni šoli. Tako so učenci kritično 
razmišljali, slišali dobre nasvete, sami pokazali svoje znanje na zavidljivem nivoju in hkrati 
videli, da je uresničevanje lastnega aktivnega državljanstva pomembno, saj so 
demokratične institucije v Sloveniji dostopne in pripravljene na sodelovanje. Oba gostitelja 
sta poudarila pomen lastne angažiranosti in sodelovanja v družbi že kot mladi državljani, ki 
so prihodnji aktivni členi naše družbe in jim kot takim ne sme biti vseeno, kaj se bo dogajalo 
z družbo in posledično njimi. Oba poslanca sta bila navdušena nad idejami učencev, nad 
njihovim razumevanjem dokaj kompleksne in zapletene materije. Tukaj pa nastopi vloga 
učitelja kot usmerjevalca in spodbujevalca učenčeve lastne kritičnosti in želje po lastni 
angažiranosti, obenem pa tistega, ki še vedno poučuje in mora učence naučiti procesov, ki 
vodijo do tega, da bodo učenci nekega dne aktivni v družbi in razumevanja dejstva, da so 
lahko vsi slišani v družbi, kar je bilo zaznati tudi v okviru naše razprave v parlamentu. S 
pomočjo tehnologije je to bolj dinamično, interaktivno in privlačno za učence, hkrati pa 
učenci razvijajo svojo kritično distanco do družbenih procesov, mehanizmov demokratične 
družbe in same digitalne tehnologije, ki skriva tako priložnosti kot pasti.  
 
Isti dan smo obiskali še Hišo Evropske unije v Ljubljani, kjer imajo za učence pripravljeno 
dinamično in interaktivno razstavo in predstavitev institucij te visoke oblike politične 
organiziranosti demokratičnih držav. Tam smo opravili razpravo šolskega parlamenta, 
znova s pomočjo pametnih telefonov in sodobne digitalne tehnologije, torej smo združili 
teme iz šolskega parlamenta, državljanske vzgoje, evropskega povezovanja in naših 
projektov. Vsi učenci so bili aktivni udeleženci razprave, noben glas ni bil preslišan. Iz 
nestrukturiranega razgovora z učenci po opravljenih aktivnostih smo izvedeli, da so bili 
učenci navdušeni nad takim načinom dela in izvajanja aktivnosti, saj so imeli vsi aktivno 
vlogo, lahko so sodelovali in izrazili svoje mnenje, uporabljali smiselne aplikacije, bili so 
izven običajnih šolskih prostorov, obenem pa taka dinamična in inovativna metoda po 
principu izkustvenega učenja razvija kritično mišljenje, aktivno in odgovorno državljanstvo, 
lastno iniciativnost in veča ozaveščenost o pomenu sodelovanja v demokratičnih procesih 
in demokratičnem ustroju.  
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Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

Sodelovanje v projektih omogoča širjenje obzorja lastne pedagoške prakse in sodelovanje 
z zunanjimi deležniki. V projektu Erasmus+ smo se povezali s profesorji Pedagoške 
fakultete Maribor, sodelovanje smo med šolskim letom še poglobili in ga razširili tudi na 
ostala projektna področja. Tako smo junija 2018 na naši šoli gostili profesorja Pedagoške 
fakultete Univerze v Mariboru dr. Mihaelo Brumen in dr. Tomaža Bratino. Udeležila sta se 
inovativnih učnih ur v 3. razredu, kjer so učenci spoznavali tematsko področje iz področja 
spoznavanja okolja s pomočjo aplikacij Padlet, Kahoot, Nearpod in QR kod, ter v 8. razredu, 
kjer so učenci spoznavali pasti neodgovornega obnašanja v svetovnem spletu in pomen 
zasebnosti pri uporabi mobilnih naprav. Učenci so pri tem uporabili aplikacije Mentimeter, 
Padlet, Nearpod, Actively Learn in QR kode. Profesorja sta bila vključena tudi v hospitacijski 
nastop učne urice zgodnjega učenja tujega jezika, ki je bil izveden v predšolski skupini vrtca. 
Oba gosta sta bila nad inovativnimi in interaktivnimi pristopi navdušena, saj ugotavljata, da 
taki pristopi v slovenskih osnovnih šolah še niso v celoti uveljavljeni in predstavljajo 
dobrodošlo osvežitev in novost ter spodbujajo učence k soočanju z jutrišnjimi izzivi že 
danes. 
 
Zaključek 

Vključevanje šole v različne projekte predstavlja velik izziv učiteljskemu kolektivu, vodstvu 
šole ter vsem ostalim udeležencem pedagoškega procesa na šoli. Zagotovo krepijo 
občutek za delo v skupini, omogočajo izmenjavo izkušenj, prispevajo k strokovnemu 
razvoju učiteljev, večji odprtosti šole, šola s projekti krepi svoj ugled na državnem in 
mednarodnem nivoju. Če je šola vključena v več projektov, je smiselno in potrebno 
združevati skupne vsebine različnih projektov, vključevati le-te v redni pouk in v obvezni ter 
razširjeni program, ter z drugimi dejavnostmi na šoli, npr. šolskim parlamentom, 
interesnimi dejavnostmi in fleksibilnim predmetnikom. Samo na ta način lahko šola 
premišljeno in smiselno strokovno razvija kompetence evropskega referenčnega okvira oz. 
kompetence vseživljenjskega učenja.  
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Vid Ismajlovič  
Osnovna šola Cankova 

MOŽNOSTI UPORABE IKT-JA V RAZŠIRJENEM PROGRAMU S PODROČJA 
ŠPORTA 

 
Povzetek 
Učitelji 21. stoletja smo tisti, ki moramo skrbeti, da bo pouk v osnovni šoli čim bolj zanimiv 
in raznolik. Slediti moramo smernicam razvoja in hkrati z obilico razuma v pedagoški proces 
vnašati novosti, da bo vzgojni proces čim bolj sodoben. Dandanes si je skoraj nemogoče 
predstavljati učitelja kateregakoli predmetnega področja, ki pri svojem delu ne uporablja 
informacijske tehnologije. Tako velja tudi za učitelje športa, ki pouk lahko popestrimo in 
olajšamo s pomočjo računalnika, pedometrov, pametnih telefonov in ur ter številnih 
spletnih aplikacij. V prispevku predstavljam IKT-pripomočke, ki sem jih uporabljal pri urah 
interesnih dejavnosti ter pri delu z nadarjenimi učenci v zadnjih letih. 
 
Ključne besede: IKT, šport, razširjeni osnovnošolski program 
 
 

POSSIBILITY OF USING ICT IN INTEREST ACTIVITY CLASSES AND BY 
WORKING WITH GIFTED PUPILS IN THE FIELD OF SPORT 

 
Abstract 
The 21st century teachers must make sure that elementary school education is as 
interesting and diverse as possible. We must follow the development guidelines and, at the 
same time, introduce innovations in the pedagogical process with a lot of reason for the 
educational process to be as modern as possible. Nowadays, it is almost impossible to 
imagine a teacher of any subject, who does not use information technology in his work. 
The same is true for sports teachers who can make their class fun and easy with the help 
of computers, pedometers, smart phones, watches and numerous online applications. In 
my article I present ICT accessories, which I have used in interest activity classes as well as 
by working with gifted pupils in recent years. 
 
Keywords: ICT, sports, expanded school programme 
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1 Uvod 

Globalne spremembe neposredno vplivajo na telesno aktivnost otrok, ki so dandanes po 
nekaterih podatkih bistveno manj telesno aktivni, kot so bili v preteklosti. Pri otrocih je v 
porasti prekomerna telesna teža in nižje razvite motorične sposobnosti, kot posledica 
sedečega načina življenja, nepravilne in prekomerne uporabe IKT-naprav ter nezdravih 
prehranjevalnih navad.  
 
Občutek, da bodo otroci oz. mladostniki kaj zamudili v svojem »vzporednem« življenju, jih 
je prikoval na mobilne naprave. Tako so dosegljivi in povezani z virtualnim svetom 24 ur na 
dan in 7 dni v tednu. Pojavljajo se nove oblike odvisnosti, zaradi katerih lahko prihaja do 
izostajanja od pouka, v najhujših primerih pa tudi do opustitve šolanja in razvoja duševnih 
bolezni. 
 
Osnovna šola kot vzgojno-izobraževalni zavod mora stremeti k novim oblikam poučevanja 
in jih vnašati v svoj proces. Med te novosti vsekakor sodi uporaba IKT-naprav, ki pa mora 
biti smiselna. Naprave morajo služiti svojemu namenu, da popestrijo pouk, motivirajo 
učence, pomagajo spremljati napredek učenca in omogočajo pridobitev novih znanj.  
 
Šport kot vzgojno-izobraževalni predmet v osnovni šoli pri tem ni izjema, saj lahko s 
pomočjo IKT-naprav učence dodatno motiviramo in omogočimo spremljanje njihovega 
napredka.  
 

2. IKT v razširjenem programu športa 

Že učni načrt za šport priporoča uporabo IKT-naprav. Tako sem tudi sam pred leti začel z 
uvajanjem le-teh. Pri svojem delu tako uporabljam naslednje naprave oz. pripomočke: 
računalnik, GPS-uro Garmin Forerunner 410, tablični računalnik, pametni telefon ter različne 
programe in aplikacije, ki jih uporabljam pri interesnih dejavnostih in pri delu z nadarjenimi 
učenci.  
 

a) Računalnik  

Uporaba računalnika je večnamenska. Uporabljam ga za pripravo na pouk, dnevnik, 
predstavitve, iskanje po spletu itd. Pri interesnih dejavnostih s področja športa pa ga v 
največji meri uporabljam za podajanje povratne informacije s pomočjo časovnega zamika s 
programom VLC media player in spletne kamere. 
 
Časovni zamik nam omogoča, da učencem dajemo povratno informacijo, ne da bi se 
podatki med snemanjem shranjevali. Omogoča nam, da vadbe oz. ure ne prekinjamo in so 
učenci ves čas aktivni. Analizo oz. povratno informacijo dajemo učencem takoj po izvedeni 
gibalni nalogi. Učenci zaradi tega pridejo večkrat na vrsto za snemanje in tako vsakič dobijo 
povratno informacijo. Časovni zamik lahko uporabljamo za krajše (skok v višino) in daljše 
gibalne naloge (plesna koreografija). Učenci so zaradi gledanja svojega posnetka bolj 
motivirani za vadbo. 
 
Sam sem časovni zamik največ uporabljal pri urah interesne dejavnosti, kjer smo se z učenci 
pripravljali na šolska športna tekmovanja (atletika in Šolski plesni festival).  
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Pri pripravi na šolska tekmovanja sem učencem pri urah interesne dejavnosti s pomočjo 
časovnega zamika vadečim dajal povratno informacijo pri učenju in utrjevanju tehničnih 
elementov v atletiki (atletska abeceda, met vorteksa, skok v daljino in v višino) in učenju 
plesa (plesna koreografija). Na ta način so učenci s pomočjo časovnega zamika dobili 
povratno informacijo o svoji izvedbi, ki so jo skušali iz poizkusa v poizkus izboljšati oz. 
približati optimalni izvedbi. Povratna informacija je potekala vizualno (posnetek učenčeve 
izvedbe) in slušno (učiteljev komentar).  
 
Vsaka stvar ima poleg pozitivnih tudi negativne dejavnike. Pri časovnem zamiku je eden 
izmed njih zagotovo ta, da posnetega gibanja ne moremo pogledati večkrat in nam tu pa 
tam tehnika ponagaja. 
  

 
Slika 1: Prikaz uporabe časovnega zamika pri uri interesne dejavnosti pri pripravah  
na Šolski plesni festival (ena skupina vadi ples, medtem ko druga gleda svoj ples) 

 

b) GPS-ura Garmin Forerunner 410 

Na tržišču se vsakodnevno pojavljalo novi modeli pametnih in GPS-ur, ki jih lahko pri pouku 
in razširjenem programu s področja športa uporabljamo v različne namene. Garmin 
Forerunner 410 je starejši model GPS-ur, ki ga na šoli uporabljam že od leta 2012. Uro 
uporabljam predvsem za spremljanje učenčevega napredka pri kondicijski pripravi. S 
pomočjo funkcije časovnega cilja (angl. time goal) namreč v vsakem ocenjevalnem obdobju 
merim pretečeno razdaljo pri Cooperjevem testu v 12 minutah. Vse rezultate sproti 
zapisujem. Učence pred začetkom testiranj seznanim s predhodnimi rezultati in jih na ta 
način spodbudim, da svoj rezultat glede na svoje sposobnosti iz leta v leto izboljšujejo. 
 
Z nadarjenimi učenci smo tako v preteklih letih s pomočjo GPS-ure Garmin Forerunner 410 
zbirali podatke o pretečeni razdalji pri Cooperjevem testu (12 minut) v začetku šolskega leta 
in po enem mesecu izvajanja ur športa. Cilj raziskovanja je bil ugotoviti, ali ure športa 
vplivajo na kondicijsko pripravljenost učencev. Iz pridobljenih rezultatov je nastala 
raziskovalna naloga Peklenskih 12 minut, ki je na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 
osvojila srebrno priznanje. S pomočjo GPS-ure Garmin Forerunner smo ugotovili, da je v 
tistem obdobju svoj rezultat pri Cooperjevem testu (12 min) izboljšalo 73,7 % vadečih. Poleg 
pretečene razdalje smo pri testirancih spremljali tudi srčni utrip.  
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Delo z GPS uro je nadarjene učence, ki so zbirali podatke o pretečeni razdalji zelo motiviralo. 
Poleg pomena redne telesne aktivnosti so nadarjeni učenci razvijali digitalno kompetenco, 
ko so uporabljali različne IKT naprave.  
 

 
Slika 2: Prikaz podatkov o pretečeni razdalji Cooperjevega testa (12 minut) na platformi Garmin Connect 

 

c) Pametni telefoni 

V zadnjih letih so v dobi nenehnega tehnološkega napredka največji razkorak naredili 
mobilni telefoni, ki so se preobrazili v pametne telefone, ki zmorejo skoraj vse. Dandanes 
ima pametni telefon že skoraj vsak mladostnik na predmetni stopnji, vendar ga le peščica 
zna tudi smiselno uporabljati.  
 
V preteklosti sem pametne telefone pri delu v razširjenem programu uporabljal predvsem 
za merjenje prehojene in pretečene razdalje s pomočjo brezplačnih aplikacij (Sport Tracker 
ipd.). Vse aplikacije, ki so brezplačne, ponujajo osnovne funkcije, medtem ko so napredne 
funkcije plačljive. Sledile so QR-kode, s pomočjo katerih smo z brezplačnimi aplikacijami 
(Quick Mark ipd.) izvajali lov na zaklad v prostorih šole in njeni okolici.  
 
Trenutno pa je na naši šoli najbolj aktualna brezplačna aplikacija Misija CŠOD, s katero lahko 
izvajamo orientacijo s pomočjo virtualnih točk. Aplikacija kot mobilni vodič skrbi za 
samostojno učenje na prostem. Omogoča nam, da raziskujemo skrite kotičke slovenske 
narave v 63 misijah.  
 
Tako smo pri urah interesne dejavnosti na predmetni stopnji za ogrevanje uporabljali 
pametne telefone z aplikacijo Misija CŠOD, ki so si jo doma vadeči predhodno naložili. Cilj 
uporabe pametnih telefonov in aplikacije je bil, da se učenci ogrejejo, smiselno uporabijo 
pametni telefon in obnovijo znanje o športu in naravoslovju. Misija se je imenovala Vadnica, 
saj je služila za spoznavanje aplikacije.  
 
Učenci so s pomočjo aplikacije na pametnih telefonih morali poiskati tri virtualne točke, na 
katerih so morali odgovarjati na vprašanja, povezana s športom in naravoslovjem. 
Ogrevanje je potekalo v tekmovalnem duhu, kdo bo prvi našel virtualno točko in kdo bo 
prvi pravilno odgovoril na zastavljena vprašanja. Aplikacija je sama seštevala točke, tako da 
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učitelju ni bilo potrebno na koncu seštevati točk. Vsi učenci so štartali naenkrat, tako da 
časa nismo merili. Točke so učenci dobili tudi za doseženo mesto.  
 

 
Slika 3: Prikaz reševanja misije Vadnica pri uri športa na Osnovni šoli Cankova 

 

Za pripravo misije lahko uporabimo različne tipe vprašanj oz. nalog, ki omogočajo, da misijo 
popestrimo. Te so lahko zaprtega tipa (odgovori a, b, c), polodprtega tipa ali slušnega oz. 
vizualnega tipa. 
 
Primer vprašanja na misiji Vadnica: Kako še drugače rečemo atletiki? Odgovor A: lepotica 
športov, Odgovor B: kraljica športov, Odgovor C: cesarica športov. 
 
Moderna tehnologija tako omogoča, da ob enkratni pripravi še vrsto let uporabljamo 
pripravljeno gradivo. Kljub temu pa obstajajo nekatere pomanjkljivosti, ki sem jih opazil pri 
uporabi aplikacije. Te so, da določeni pametni telefoni ne podpirajo aplikacije, kot bi bilo 
treba, da si učenci pozabijo predhodno napolniti baterijo v telefonu, da učenci telefon 
pozabijo doma, da pozabijo naložiti in posodobiti aplikacijo, močno sonce, ki onemogoča 
dober pogled itd. Kljub vsem težavam, ki se lahko pojavijo, pa menim, da je uporaba 
takšnega načina dela v vzgojno-izobraževalnem delu, še posebej v razširjenem programu 
(interesne dejavnosti, delo z nadarjenimi učenci, dnevi dejavnosti, šole v naravi…), zelo 
dobrodošla in zanimiva.  
 

Povratna informacija učencev, ki so uporabljali pametne telefone z aplikacijo pri uri 
interesne dejavnosti, je bila zelo pozitivna. Učenci so si zaželeli takšnega načina dela tudi v 
prihodnje.  
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Slika 4: Prikaz posnetka zaslona Misije Vadnica_OŠ_Cankova 

 

3. Sklep 

Kot učitelj stremim k temu, da v svoj v pouk vnašam nove in zanimive oblike poučevanja, ki 

poleg klasičnega pouka potekajo na različnih ravneh (delo z nadarjenimi učenci, interesne 

dejavnosti, šole v naravi…). Uporaba IKT-ja je zagotovo ena od oblik, ki je in bo tudi v 

prihodnje prinašala nove in zanimive načine poučevanja, ki jim kot učitelji 21. stoletja 

moramo slediti. Cilj športa je, da se vadeči čim več gibajo, skrbijo za telesni razvoj in zdravje. 

Za dosego teh ciljev v osnovnošolskem izobraževanju skrbi tudi razširjeni program, ki nam 

omogoča, da vnašamo nove oblike dela, jih preizkušamo, individualiziramo in na ta način 

damo mladim nov pogled na svet. 
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MEDNARODNO SODELOVANJE NA OSNOVNI ŠOLI CANKOVA 
 
Povzetek 
Šola v 21. stoletju mora stremeti k novim pristopom in idejam poučevanja. Mednarodno 
sodelovanje šol v različnih oblikah in ravneh je zagotovo del tega. Omogoča nam, da 
učencem posredujemo informacije in znanje na najrazličnejše načine. Na šoli skrbim za 
mednarodno sodelovanje, ki sem ga izvajal v treh različnih mednarodnih projektih: 
eTwinning, ePals in Erasmus+ K1. V prispevku predstavljam konkretne primere 
mednarodnega sodelovanja naše osnovne šole, ki omogoča uporabo ter vnos zanimivih in 
novih oblik poučevanja. Učencem in učiteljem pa omogoča pridobitev novih znanj in 
neprecenljivih izkušenj. Glavne kompetence, ki smo jih razvijali učitelji in učenci, so 
vseživljenjskega pomena. Te so: sporazumevanje v različnih jezikih, digitalna pismenost, 
iznajdljivost v različnih situacijah, sprejemanje drugačnosti in biti aktiven evropski državljan. 
 
Ključne besede: mednarodno sodelovanje, Erasmus+K1, eTwinning, ePals 
 
 

INTERNATIONAL COOPERATION IN CANKOVA ELEMENTARY SCHOOL 
 
Abstract 
The 21st century school must strive for new approaches and teaching ideas. International 
cooperation of schools in various forms and levels is certainly part of this. It enables us to 
provide students with information and knowledge in a wide variety of ways. In school, I am 
responsible for international cooperation which was carried out in three different 
international projects: eTwinning, ePals and Erasmus+ K1. In the paper I present concrete 
examples of the international cooperation of our elementary school, which enables the 
introduction of interesting new forms of teaching. It enables pupils and teachers to gain 
new knowledge and invaluable experience. The main competences developed by teachers 
and pupils are of lifelong importance. These are: communication in different languages, 
digital literacy, ingenuity in different situations, acceptance of diversity and being an active 
European citizen. 
 
Keywords: international cooperation, Erasmus+K1, eTwinning, ePals 
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1 Uvod 

Živimo v času, ko ni meja in se je možno prosto gibati iz ene države v drugo kot še nikoli 
prej. Migracije so postale stalnica oz. nekaj popolnoma običajnega. Vse več mladih se 
odloča za šolanje v tujini ter si na ta način širi znanja in obzorja.  
 
Internet in moderna tehnologija nam omogočata, da smo v stiku z ljudmi s celega sveta kjer 
koli in kadar koli. Tako se po podatkih nekaterih raziskav spletnih aktivnosti udeležuje 75 % 
otrok in 77 % odraslih (Cassells idr., 2016, str. 11).  
 
Vse to omogoča, da že v osnovnošolsko izobraževanje vključimo mednarodno sodelovanje 
šol, kjer se mladi in učitelji iz različni držav sveta srečujejo fizično in preko spleta. Po 
podatkih Cmepiusa je v evropskih projektih v okviru Erasmus+, Vseživljenjskega učenja, 
NFM-ja in eTwinninga v obdobju 2007–2017 sodelovalo 98 % srednjih šol, 76 % osnovnih šol 
in 13 % vrtcev v Sloveniji (http://statistike.cmepius.si/).  
 
2 Mednarodno sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje nam omogoča, da na različnih ravneh izobraževanja vključujemo 
najnovejše in zanimive oblike poučevanja. Na Osnovni šoli Cankova smo mednarodno 
sodelovanje izvajali v treh mednarodnih projektih: eTwinning, ePals in Erasmus+ Ključni 
ukrep 1. Takšne oblike sodelovanja udeležencem omogočajo, da se bolje seznanijo z 
moderno tehnologijo in njeno smiselno uporabo, poglobijo znanja tujega jezika, 
podrobneje spoznavajo različne kulture, pridobijo številne kompetence in postanejo 
aktivni digitalni in evropski državljani, ne glede na socialni položaj, versko pripadnost in 
okolje, v katerem živijo.  
 
Mednarodni projekti so lahko dnevni, mesečni in taki, ki trajajo leto ali več. 
 
a) eTwinning 

eTwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem (učiteljem, ravnateljem, 
knjižničarjem itd.), ki delajo v šolah po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča 
povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. Člani 
skupnosti eTwinning so člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi 
(https://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm). Število članov, šol in projektov se ves čas 
spreminja. Ob pisanju tega prispevka je v to platformo vključenih 579.522 učiteljev iz 
192.049 šol, ki so sodelovali v 75.034 projektih.  
 
Z učenci smo v preteklem obdobju sodelovali v številnih projektih: Dancing schools, Using 
creative ways to gain new knowlege ERASMUS+ 2016-3-SI02-KA105-013941, Old games time 
machine … 
 
Kot primer dobre prakse je predstavljen projekt Old games time machine, v katerega je bilo 
vključenih 18 partnerjev iz različnih držav. Cilj projekta je bil, da mladi spoznajo stare igre, ki 
so jih igrali njihovi starši in stari starši. Vsaka šola je tako predstavila igro, ki so jo igrali 
predniki učencev. Učenci so imeli nalogo, da najprej doma svoje starše in stare starše 
povprašajo, na kakšen način so se igrali, ko so bili majhni. Skupaj smo nato izbrali igro: gumi-
tvist, ki smo jo tudi igrali in nato posneli kratek videoprispevek ter ga objavili na platformi 
Twinspace, ki je del platforme eTwinning.  

http://statistike.cmepius.si/
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Skupaj z učenci smo si ogledali ostale igre, ki so jih pripravili za udeležence projekta, in jih 
poskušali izvesti na urah interesne dejavnosti. Te igre so: TOMBIK (tradicionalna turška 
igra), PRAŠIČKICA (hrvaška igra), STICKY TOFFEE (angleška igra), CIUCIUBABKA (poljska 
igra), LA BOMBILLA (španska igra), TRULE KOBILE (srbska igra) in še številne druge. Učenci 
so na ta način spoznavali kulturno dediščino, uporabljali moderno tehnologijo (snemanje z 
mobilnim telefonom, računalniška obdelava posnetka) in tuji jezik.  
 

 
Slika 1: Old games time machine – gumi-tvist 

 
b) ePals 

Podobno kot eTwinning deluje tudi platforma ePals, ki je svetovna skupnost šol. S pomočjo 
te platforme lahko z učenci sodelujemo v različnih projektih oz. si zgolj dopisujemo.  
 
Z učenci smo tako izvedli izkušnjo Pen Pal – dopisovanje z učenci iz Indije. Na presenečenje 
vseh je bil jezik, v katerem smo si dopisovali z indijsko osnovno šolo, nemščina, saj so se 
učenci tamkajšnje šole učili nemščine. Učenci so v nemškem jeziku opisovali sebe, svoje 
hobije in okolje, v katerem živijo. Na ta način smo krepili kompetenco sporazumevanja v 
tujih jezikih. Pisma smo po redni pošti poslali v Indijo. 
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Slika 2: Prikaz komunikacije med učitelji v ePalsu 

 
Posledično je učence zanimala tudi Indija kot država, ki smo jo spoznavali preko spleta na 
razrednih urah.  
 
c) Erasmus+ 

Je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa 
za obdobje 2014–2020 (http://www.erasmusplus.si/). V Sloveniji za izvajanje programa 
skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS in MOVIT. Znotraj projekta Erasmus+ se izvajajo 
različne dejavnosti: Ključni ukrep 1, Ključni ukrep 2, Ključni ukrep 3, Šport in Jean Monnet, 
ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam in aktivnostim.  
 
Na pobudo občine Cankova, ki prijateljsko in partnersko sodeluje s poljsko občino Ɫączna, 
smo tako pristopili k pripravi in pisanju projekta Erasmus+ Ključni ukrep 1, z Zespół Szkół w 
Łącznej. Ključni ukrep 1 – Učna mobilnost posameznikov je namenjena mladim od 13. do 30. 
leta starosti za namen študija, usposabljanja in prostovoljnega dela kot tudi vsem 
zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Bili smo šola prijaviteljica. Po oddaji projekta smo 
nestrpno pričakovali rezultate razpisa in bili kot edina osnovna šola v razpisnem roku tudi 
uspešni.  
 
V projektu S kreativnostjo do novih znanj – Using creative ways to gain new knowledge je 
bilo vključenih 22 učencev in 8 učiteljev iz obeh držav.  
 
Osnovni cilj projekta je bil, da mladim iz depriviligiranih območij Slovenije (Cankova) in 
Poljske (Ɫączna) omogočimo, da pridobijo neprecenljive dodatne izkušnje in znanja, ki jim 
bodo pomagale pri oblikovanju takšne osebnosti, ki bo kot eden izmed prihodnjih stebrov 
te družbe znala delovati strokovno, odgovorno in povezovalno.  
 
Kot prednostne naloge smo si zadali naslednje teme: ITC – digitalno pismenost, zdravo in 
dobro počutje ter poučevanje in učenje tujih jezikov.  
 

http://www.erasmusplus.si/
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Udeleženci projekta so v dveh mobilnostih, ki sta potekali 6 oz. 8 dni, skozi neformalne 
oblike učenja razvijali kompetence vseživljenjskega učenja, ki so jih ob koncu vsake 
mobilnosti strnili v Youthpassu, instrumentu programa Erasmus+, ki služi za načrtovanje, 
spremljanje, vrednotenje in priznavanje dosežkov: 
 

 
Slika 3: Ključne kompetence, ki smo jih razvijali pri udeležencih projekta 

S kreativnostjo do novih znanj – Using creative ways to gain new knowledge 

 
Neformalne oblike učenja, ki smo jih uporabljali v projektu Erasmus+, so bile prostovoljne 
aktivnosti, ki so bile skrbno načrtovane. Izvajali smo jih strokovni moderatorji učenja in 
prostovoljci.  
 
Za dosego ciljev smo uporabljali naslednje neformalne oblike učenja: 
 
Tabela 1: Primeri neformalnih oblik učenja z delavnicami, ki smo jih izvedli v projektu 
Erasmus+: S kreativnostjo do novih znanj – Using creative ways to gain new knowledge 

NEFORMALNE OBLIKE UČENJA DELAVNICE 

Metoda spoznavanja Icebreaking activity 

Učilnica v naravi Spust po reki Muri 

Ekskurzija Ekskurzija v Ljubljano 

Sporazumevanje v tujih jezikih Kamishibai 

Uvajanje in uporaba različnih aplikacij v 
vsakodnevnem življenju 

Orientacija s pomočjo QR kod 

Razvoj osebne poklicne kariere Ogled podjetja NIROS 

Spoznavanje kulturne dediščine Ogled VULKANIJE 

Metoda sinteze, analize in evalvacije, 
uporaba spletne aplikacije v namene 

neformalnega izobraževanja 

Youthpass 
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Po končanem projektu je bilo pri udeležencih zaznati, da so pridobili na samozavesti in 
izboljšali kompetence sporazumevanja v tujem in maternem jeziku ter kompetence 
digitalne pismenosti in kulturne zavesti ter izražanja.  
 
3 Sklep 

V današnjem času globalizacije in finančnih spodbudah Evropske unije se v šolstvu ponujajo 
številne dodatne možnosti. Učencem, dijakom in študentom se ponuja veliko več, saj se 
lahko kot aktivni evropski državljani vključujejo v najrazličnejše mednarodne projekte. Le-ti 
izboljšujejo mednarodno sodelovanje, pripomorejo k iskanju novih metod, praks in načinov 
izobraževanja, ki jih zaposleni v izobraževanju prenašamo na nove generacije.  
 
Mednarodno sodelovanje je način izobraževanja, ki ponuja mnogo več kot tradicionalni 
pouk, hkrati pa motivira tako učence kot tudi učitelje. Kljub temu, da terja več učiteljevega 
časa kot klasični način poučevanja, je zadovoljstvo otrok in učitelja po končanem projektu 
toliko večje. 
Za pripravo in izvedbo projektov je bilo namenjeno veliko prostovoljnega časa in energije, 
ki pa sta bila poplačana z zadovoljstvom otrok, ki so doživeli nepozabne življenjske izkušnje. 

 
Slika 4: Skupinska slika udeležencev projekta Erasmus+: S kreativnostjo do novih znanj –  

Using creative ways to gain new knowledge 
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Mihaela Janc  
Osnovna šola Beltinci 

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 
 
Povzetek 
Mednarodni projekt Zdrava šola v Osnovni šoli Beltinci aktivno živi že od šolskega leta 
2008/2009. Namen Zdrave šole je promocija zdravja v šolskem okolju. Vsebine zdravja so v 
okviru vzgojno-izobraževalnega sistema izrednega pomena, saj lahko pomembno 
prispevajo k boljšemu zdravju, dobremu počutju, učni uspešnosti in kvaliteti življenja 
učencev in vseh delavcev šole. Da projekt lahko zaživi v polni meri, je potrebno vsebine 
projekta vključiti v redni pouk oz. v dneve dejavnosti ter tudi v druge zunajšolske 
dejavnosti. V prispevku tako želim predstaviti vključevanje ene izmed vsebin Zdrave šole, 
zdravo prehrano, v dneve dejavnosti, natančneje v naravoslovni dan. 
 
Ključne besede: Zdrava šola, zdrava prehrana, naravoslovni dan 
 
 

HEALTHY SCHOOL PROJECT 
 
Abstract 
Healthy School project at a primary school Beltinci has been active from a school year 
2008/2009. Its aim is to promote health and a healthy lifestyle in a school environment. The 
contents of health within the educational system are very important, since they can 
contribute to better health, well-being, learning abilities and quality of life of the students 
and the school staff. The contents of the project should be included in regular lessons and 
extracurricular activities so that the project is really efficient. In my article I want to present 
how we include one of the contents, which is healty eating habits, into our extracurricular 
activity – Science Day. 
 
Keywords: Healthy School, healthy food, Science Day 
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Projekt zdrava šola 

Projekt Zdrave šole izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in s 
Slovensko mrežo zdravih šol. 
 
Projekt Zdrave šole izvajamo na naši šoli že vrsto let v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje. V tem projektu smo del Slovenske mreže zdravih šol, ki se po vsej Sloveniji 
posredno in neposredno odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. 
Izhodišče Zdrave šole je predvsem pozitiven vpliv na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v 
šolo. Pomembno je ne le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje. 
 
Sodelovalni in akcijsko usmerjeni pristop k zdravju zagotavljamo: 

- z obveznim učnim načrtom: vsebine zdravja v učnem načrtu; 
- s skritim učnim načrtom: pomembni so organizacija, ustrezna pravila, medsebojni 

odnosi, interesne dejavnosti, preventivni in promocijski projekti s področja krepitve 
zdravja; 

- z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo: poglobljeno sodelovanje med šolo, 
družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko 
podprejo dejavnosti za zdrav življenjski slog na šoli. 

 
Cilje Zdrave šole tako uresničujemo na različne načine, med drugim vključujemo vsebine 
zdravja v dneve dejavnosti. Na šoli se namreč zavedamo, da učenci potrebujejo vzgojno-
izobraževalne dejavnosti, ki pripomorejo k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad in 
zdravega načina življenja. Šola ima idealno oz. pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju 
s področja zdrave prehrane, pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad in zdravega 
načina življenja. 
 
Tudi sama, kot vodja Zdrave šole, sem se odločila, da z učenci četrtega razreda izvedemo 
naravoslovni dan na temo »Zdrava prehrana«, ki bo pokrival naslednje cilje: 

- informirati, motivirati in ozavestiti učence o zdravem in bolj kvalitetnem 
- prehranjevanju ter življenju, 
- seznaniti učence z vplivom hrane na zdravje, 
- poučiti učence o različnih teorijah in načinih priprave zdrave prehrane, 
- spodbuditi učence za bolj odgovoren odnos proti sebi, svojemu telesu in zdravju. 

  
Izvedba naravoslovnega dne 

V uvodu naravoslovnega dne učenci podajo svoja razmišljanja o pomenu zdrave prehrane 
ter na mnenjih le-teh gradimo razgovor, ki vodi h končnim ugotovitvam, da nam zdrava 
prehrana omogoča: 

- optimalni psihofizični razvoj,  
- dobre intelektualne sposobnosti, 
- vitalnost,  
- povečano splošno odpornost in delovno storilnost. 

 
Da bi z zdravo prehrano dosegli zgoraj navedeno, ne smemo izpustiti nobenega obroka, še 
posebej zajtrka, ki pa ga otroci oz. mladostniki radi izpustijo in začnejo dan s šolsko malico, 
kar pa nikakor ne more nadomestiti zajtrka. 
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Z učenci sem se zato pogovorila o pomembnosti zajtrka za njihov uspešen začetek dneva, 
saj bodo le s polnovrednim zajtrkom še pred začetkom prve šolske ure uspešno opravljali 
svoje delo. Z zajtrkom tako telesu zagotovimo dovolj energije za učinkovito delo in igro ter 
učinkovito razmišljanje. Poleg tega pa je zajtrkovanje del zdrave prehrane. 
 
Še posebej sem jih opozorila, da otroci, ki opuščajo zajtrk, navadno uživajo manj 
kakovostno hrano, ki je revna z vlakninami in bogata z maščobami. Mnogo študij zato 
povezuje opuščanje zajtrka tudi z večjim pojavom prekomerne telesne teže med 
mladostniki.  
 
Kaj zajtrkovati? 
Sledil je pogovor o živilih, ki jih je potrebno dati na jedilnik za zajtrk. Učenci so spoznali, da 
je najbolje, da za zajtrk jedo; 

- Kosmiče, müslije, žita, polnozrnati kruh: 
- mleko in mlečne izdelke; 
- sveže sadje in zelenjavo. 

 
Otrokom predlagam, da si lahko namesto sendviča ali paštete večkrat pripravijo nekaj 
domačega in okusnega. Namazi so lahko odlična ideja, saj so hitro pripravljeni in zdravi. Še 
posebej okusni in zdravi so razni skutni namazi, ker velja skuta za zelo kakovosten vir 
beljakovin. Za razliko od nekaterih drugih, z beljakovinami bogatih živil, je lažje prebavljiva 
in lahko celo pomaga, ko se pojavijo težave s prebavo. Ker je bogata z aminokislinami, ima 
tudi blagodejen učinek na imunski sistem. 
 
Da bi otroci sami spoznali, kako lahko je narediti slasten namaz iz skute, smo se v osrednjem 
delu kar v učilnici po skupinah lotili priprave dveh namazov, in sicer s papriko in 
drobnjakom. Učenci so imeli na voljo naslednje sestavine: skuto, kislo smetano, čebulo, 
česen, raznobarvno papriko, drobnjak in sol ter razne vrste kruha (ajdov, pirin polnozrnati, 
koruzni, kmečki rženi). 
 
 No spletu so po skupinah poiskali recept za željeni namaz ter ga sami tudi pripravili. 
 
Iz slik je razvidno, da so si učenci delo sami razdelili in je delo po skupinah potekalo res v 
skupinskem vzdušju. 
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Slika 1: Priprava namazov s papriko 

 

 
Slika 2: Priprava namazov z drobnjakom 

 
Po poizkušnji lastnih kreacij so ugotovili, da je sveže pripravljen namaz zelo okusen in da jih 
bodo za zajtrk pripravili tudi doma.  
 
V zaključnem delu naravoslovnega dne smo skupaj zapisali nekaj smernic zdrave prehrane, 
ki so se glasile: 

- prehrana naj bo pestra, raznovrstna, okusno pripravljena,  
- energijske in hranilne (biološke) vrednosti obrokov naj bodo prilagojene tistemu, ki 

jo zaužije (otroci, starejši,...), 
- znižati je potrebno količino nasičenih, zdravju škodljivih maščob,  
- povečati moramo količino zaščitnih snovi v dnevni prehrani (več svežega sadja in 

zelenjave!);  
- količina soli naj bo manjša;  
- znižati moramo količino sladkorjev v dnevni prehrani. 
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Še preden smo končali, smo še nekaj trenutkov posvetili pogovoru o napakah sodobnega 
prehranjevanja, ki so: 

- Hitro pripravljena hrana, ki vsebuje premalo balastnih snovi. 
- Preveč zaužitih kalorij, ki presegajo otrokove potrebe. 
- Pitje sadnega soka oziroma sadnih pijač, gaziranih pijač in ledenega čaja.  

 
Sklep 

Prehrana in zdravje sta tesno povezana, zato lahko z zdravimi prehrambnimi navadami 
zdravje varujemo. Pomembno je, da so obroki sestavljeni iz raznovrstnih živil, da so 
uravnoteženi ter enakomerno porazdeljeni skozi ves dan. Današnji tempo življenja je 
velikokrat takšen, da nam onemogoča zdrav način prehranjevanja. Pogosto že otroci 
izpuščajo posamezne obroke in s tem škodujejo svojemu telesu ter zdravju. Prehrana in 
način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Še posebej je zdrava 
prehrana pomembna v obdobju odraščanja, kajti zdrave prehranjevalne navade, ki se jih 
otroci priučijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v 
kasnejšem življenjskem obdobju.  
 
Zato je dolžnost vsakega izmed nas, da redno skrbimo za svoje zdravje in s svojimi 
prehranskimi navadami dajemo vzgled otrokom. Poleg staršev imajo pomembno vlogo pri 
zdravem prehranjevanju otrok tudi učitelji in medicinske sestre v različnih dispanzerjih ter 
ambulantah. Ker otroci preživijo v šoli velik del dneva, je zelo pomembno, da so tako učitelji 
kot tudi snovalci jedilnikov šolske prehrane ustrezno poučeni o zdravi prehrani ter pomenu 
ustreznih prehranjevalnih navad otrok. Na naši šoli se trudimo, da učencem ponudimo čim 
večji izbor šolskih in obšolskih dejavnosti ter dogodkov, s katerimi lahko učenci izboljšajo 
svoje prehranjevalne navade. In prav zato je potrebno ob poplavi različnih projektov, ki jih 
šolam ponujajo razne organizacije, skrbno izbrati tiste, ki res koristijo otrokom in njihovemu 
zdravemu razvoju. Zato smo se z veseljem vključili v Slovensko mrežo zdravih šol, saj so le 
zdravi in zadovoljni učenci, ki imajo pozitivno samopodobo o sebi, uspešni učenci. 
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Nataša Jerebic  
Osnovna šola Beltinci 

ZABAVNA LOGIKA 
 
Povzetek 
 
V svojem prispevku, ki bi ga rada predstavila kot praktični primer dela z učenci, se bom 
usmerila na področje logike in predstavila izbor dejavnosti, ki jih na področju logike 
ponujam učencem skozi celo šolsko leto. Logika je področje matematike, ki se ukvarja s 
formalizacijo in logičnim sklepanjem. Logika je prisotna pri pouku matematike, dejavnostih 
iz logike in tekmovanjih iz logike. Vodilna aktivnost pri logiki, ki jo moramo ponuditi 
učencem je reševanje zabavnih logičnih iger. S pomočjo iger učenci odkrivajo, raziskujejo in 
doživljajo logiko kot prijetno izkušnjo. Istočasno pa te igre zahtevajo od učencev, da so 
prilagodljivi, iznajdljivi in vztrajni. Da bi svojim učencem približala logiko na zanimiv način, 
sem se odločila, da v svoje ure poučevanja logike vključim različne igre, npr.sudoku, kakuro, 
futošiki, gobelini ... Obenem pa poskušala motivirati učence za ustvarjalno in aktivno 
sodelovanje pri sami izdelavi logičnih iger in problemskih nalog.  
 
Ključne besede: logika, naloge iz logike 
 
 

FUNNY LOGIC 
 
Abstract 
In my contribution, which I would like to present as a practical example of working with 
children, I will focus on Logic and present a wide selection of activities. Logic is a field of 
mathematics dealing with formalization in logical reasoning. Logic is part of mathematics 
classes, logic activities and logic competitions. The leading logic activity, we need to offer 
to gifted pupils, is solving funny logics games. The students discover, explore and 
experience logics in a pleasant way, but at the same time they need to be flexible, inventive 
and persistent. To make logic interesting for my students, I have decided to use different 
games at my lessons. I use games like Sudoku, Kakuro, Futoshiki,... At the same time I try 
to motivate the students to make games by themselves. 
 
Keywords: logic, logical tasks 
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Uvod  

V svojem prispevku, ki bi ga rada predstavila kot praktični primer dela z učenci, se bom 
usmerila na področje logike in predstavila izbor aktivnosti, ki jih na tem področju ponujam 
učencem skozi celo šolsko leto.  
 
Kot učiteljica matematike se vsakodnevno srečujem z učenci, ki so nadarjeni za matematiko 
ter logiko in moja naloga je, da jih prepoznam ter jim omogočim njihov nadaljnji razvoj na 
področju matematično-logičnega mišljenja.  
 
Za matematično nadarjene učence so značilne dobre matematično- logične sposobnosti, ki 
se kažejo v originalnem reševanju matematično-logičnih nalog. V okviru pouka se trudim, 
da bi tem učencem omogočila primerne dejavnosti, npr. zahtevnejše naloge, individualne 
zaposlitve, problemske naloge in različne izzive. V veliki meri pa spodbujam te učence, da 
se vključujejo v ustrezne dejavnosti izven rednega pouka. Vključevanje učencev v te 
dodatne dejavnosti so ključne za razvijanje nadarjenosti. 
 
Zato učencem omogočam spoznavanje dodatnih učnih vsebin tudi pri interesni dejavnosti 
logika ter na delavnicah, ki se izvajajo na taboru za nadarjene učence. 
 
Možnost obiskovanja interesne dejavnosti logika imajo vsi učenci, ki bi se radi preizkusili v 
zabavnih miselnih nalogah in igrah s poudarkom na kreativnem razmišljanju in logičnem 
povezovanju. Skozi različne vrste nalog pri teh urah gradimo predvsem zbranost, 
pozornost, spomin, logično sklepanje, koncentracijo in domiselnost za različne pristope. 
Prav tako imajo vsi učenci možnost, da svoje znanje pokažejo na tekmovanju iz logike. 
 
Nadarjeni učenci pa imajo možnost, da pri dodatnih dejavnostih na taboru za nadarjene 
pridobijo nova znanja, izkustva ter spretnosti. Učenci se za ponujene dejavnosti odločajo 
prostovoljno; kot učiteljica se pa trudim upoštevati njihove želje in interese. Potrebna ter 
priporočljiva je odprta komunikacija in sproten posvet o učenčevih interesih, izboru nalog 
in aktivnosti. Poznavanje učencev ter njihovih želja je pomemben faktor pri sami motivaciji 
in udeležbi pri ponujenih dejavnosti.  
 
Nadarjenim učencem z uporabo različnih oblik, metod in tehnik učnega dela omogočam 
dodaten in optimalen razvoj na področju matematično-logičnega mišljenja. Predvsem je 
tukaj v ospredju aktivno, ustvarjalno ter kreativno učenje. Poudarek je na poglobljenih 
učnih vsebinah, ki so usmerjenje k ustvarjalni uporabi pridobljenega znanja. Aktivnosti, ki si 
jih zastavim imajo jasne cilje, in sicer si želim povečanje sposobnosti učencev na področju 
logičnega mišljenja. 
 
Jedro 

1 Logika 

Beseda logika izhaja iz grške besede logos, ki pomeni beseda, govor, razum.  
 
Lógika je filozofski nauk o mišljenju ter njegovih zakonitostih. Logika v ožjem smislu je 
znanost o pravilnem sklepanju. Tradicionalno je logika filozofska disciplina, v 19. stoletju pa 
je postala tudi del matematike in kasneje računalništva. 
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Logika je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega 
sklepanja. Je zelo uporabna veda, ki se uporablja na veliko področjih in se povezuje z veliko 
predmeti. Razvijala se je v tesni povezavi z matematiko in filozofijo. Njeni začetki segajo v 
antično Grčijo in Indijo. 
 
Dejansko jasnih meja med logičnimi ugankami in matematičnimi zabavnimi nalogami 
pravzaprav ni. Veliko nalog pri logiki je odvisnih od matematičnega znanja, ki ga je potrebno 
uporabiti pri reševanju. Obstajajo pa tudi takšne naloge iz logike, ki ne zahtevajo znanja iz 
matematike in matematičnih postopkov, ampak le logično razmišljanje. Učenci pri takšnih 
nalogah povežejo podatke, o njih razmišljajo in pridejo do pravilne rešitve. Takšno 
razmišljanje bi morali spodbujati, saj ga lahko potem uporabimo tudi v vsakdanjem 
življenju, ko se soočamo z različnimi situacijami. 
 
Tudi v učnem načrtu za matematiko najdemo cilje, da naj učenci pri pouku matematike 
razvijajo abstraktno-logično mišljenje. 
 
2 Interesna dejavnost Logika 

V času predur ali v popoldanskem času izvajam interesno dejavnost Logika, ki je namenjena 
učencem od 6. do 9. razreda. K obiskovanju interesne dejavnosti so vabljeni vsi učenci. 
Izbor nalog in aktivnosti pri interesni dejavnosti mora biti vsebinsko in časovno dobro 
načrtovan. Pomembno je načrtovati dodatne vsebine in aktivnosti, predvsem tiste, ki jih v 
času rednega pouka ne moremo predelati. Skozi logične igre, zanke in uganke razvijamo 
logično-matematično mišljenje. Pogosto z modeli in drugimi pripomočki razvijamo 
prostorske predstave učencev. S pomočjo življenjskih besedilnih problemov razvijamo 
sposobnosti logičnega mišljenja in natančnega izražanja. Vpletamo uporabo logike v 
matematične naloge. 
 
Glavni cilji interesne dejavnosti so (1), da učenec: 

- pridobi osnovne logične pojme in se usposobi za njihovo uporabo, 
- razvija sposobnost logičnega mišljenja, 
- usposablja se za vztrajno in urejeno delo, 
- uporablja logiko pri matematiki, tujem jeziku, naravoslovju, tehniki in v vsakdanjem 

življenju, 
- pridobiva samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč, 
- razlikuje argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja, 
- pripravi se na tekmovanje iz znanja logike. 

 
Organizator tekmovanja iz Logike je ZOTKS. Na naši šoli se tekmovanja redno udeležujejo 
učenci od 4. do 9. razreda. Tekmovanje je dvostopenjsko (šolsko in državno). 
 
Cilji tekmovanja, ki so zapisani v Pravilniku o tekmovanju v znanju logike (2), so:  

- širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike, 
- spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad 

zahtevnostjo šolskega programa, 
- primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike, 
- popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika, 
- odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih znanj in logike, 
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- odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko, 
- motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike, 
- spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju. 

 
Z udeležbo na tekmovanju učenci nadgrajujejo in dopolnjujejo svoje znanje, s tem utrdijo 
zaupanje vase in v svoje sposobnosti. 
 
3 Delavnice za nadarjene - logika 

Vsak otrok je edinstvena osebnost in vsak izmed njih ima temeljno pravico razviajte svoje 
potenciale(3). Z nadarjenimi učenci se pri našem delu srečujem vsak dan. Da lahko svojo 
nadarjenost uspešno razvijajo, potrebujejo tudi mentorja, vzpodbujevalca, strokovno 
osebo. Ko prepoznam njihove interese, sposobnosti, je moja naloga, da jih pri tem 
spodbujam, motiviram, vodim.  
 
Za kvaliteten razvoj nadarjenih učencev je v prvi vrsti pomemben dobro načrtovan pouk oz. 
dejavnosti. Naloge v okviru dejavnosti morajo učenca maksimalno motivirati. Učenci se na 
tak način bolj zavzeto ukvarjajo z nalogami (problemi) in se aktivno vključujejo v njihovo 
reševanje. 
 
Pomemben vidik pri izbiri nalog pa ima učitelj, ki mora vključevati problemske situacije in 
naloge, ki so prilagojene individualnim značilnostim učencem. Učitelj s svojo prisotnostjo 
mora spodbujati notranjo motivacijo učenca; razjasniti njegove ideje in nenazadnje 
razumno poslušati, odgovarjati in sodelovati. Učitelj mora nadarjenim učencem dopuščati 
več svobode, v veliki meri učencem le pomaga, kadar je njegova pomoč res potrebna.  
 
Popoldanske delavnice iz Logike v času tabora za nadarjene učence, so priložnost, kjer v 
prijetnem, kreativnem vzdušju opazujemo, raziskujemo, odkrivamo, ustvarjamo, 
spoznavamo zanimivosti iz področja logike ter preprosto uživamo v druženju brez vsake 
tekmovalnosti ter ob tem krepimo tudi veščine sodelovalnega dela.  
 
Tabor za nadarjene učence je organiziran vsako drugo leto, in sicer za učence 5. in 6. 
razreda. V času tabora izvajam delavnice, kjer so vsebine prepletene z logičnimi izzivi. 
Večino časa delavnice potekajo v manjših skupinah, v katere se učenci razporedijo glede na 
zanimanje in predznanje. 
 
Na koncu delavnic se nekateri učenci tudi sami preizkusijo v izdelovanju logičnih nalog, npr. 
preprosti gobelin, sudoku,… 
 
Nekaj delavnic z vsebino iz logike, ki so del programa na taboru so: 
- Sudoku 

Sudoku je ena izmed najbolj znanih logičnih nalog, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo, 
običajno velikosti 9 × 9, s števili od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi točno enkrat v 
vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 × 3. V mreži so 
nekatera števila že podana. Namesto števil lahko nastopajo tudi kaki drugi različni simboli. 
Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek in malo potrpežljivosti, pri težjih pa tudi 
nekoliko kombinatorike, oziroma poskušanja in vračanja. 
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- Gobelini 
Gobelin je logična naloga, kjer s pomočjo namigov (številk) okoli mreže sestavimo sliko. 
Vsak namig pove število zaporednih kvadratkov enake barve. Med dvema namigoma je 
vsaj en prazen kvadratek. Namigi so v pravilnem zaporedju. Največkrat iz pobravnih polj 
nastane podoba ali zapis. 
Gobeline rešujemo po pravilih: Če je število ob vrstici oz. nad stolpcem (v nadaljevanju 
vrstici) enako številu kvadratkov, pomeni, da pobarvamo celo vrstico. Če je število ob 
vrstici večje od polovice kvadratkov v vrstici, potem je na sredini nekaj kvadratkov 
pobarvanih. Z obeh stani vrstice preštejemo ustrezno število kvadratkov in jih označimo 
s pikami, kjer imamo dvojno piko, vemo, da je kvadratek pobarvan. Če imamo pobarvanih 
toliko kvadratov v vrstici, kot je število ob vrstici, potem številko obkrožimo, kar pomeni, 
da smo z barvanjem v tej vrstici končali. Kvadratke za katere vemo, da niso pobarvani, 
označimo s križcem.  

- Kakuro 
Kakuro je vrsta logične uganke. Podobno kot pri običajni križanki so podani opisi, ki 
pomenijo vsoto števil v vrstici ali stolpcu. Dovoljena števila so enomestna, različna od nič. 
V vsoti se posamezna števila ne smejo ponoviti. Rešitev mora biti enolična. 

- Futošiki 
Futošiki je vrsta logične uganke, kjer v n x n kvadratkov vpisujemo začetna naravna števila 
od 1 do n. Upoštevati moramo, da bo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopalo vseh n 
števil ter, da bodo izpolnjene vse relacije. 

- Logične naloge – logične razpredelnice 
Logične naloge učenci rešujejo s pomočjo logičnih razpredelnic. Pri logičnih 
razpredelnicah je potrebno več podatkov iz naloge razvrstiti v razpredelnico. Pri tem je 
potrebno upoštevati dane izjave iz naloge. Enostaven primer logične naloge: Trije prijatelji 
(Janez, Miro, Robert) imajo razne priimke (Gorjup, Novak, Perko). Za vsakega ugotovi ime 
in priimek. Robert se ne piše Novak. Miro se ne piše Perko. Robert se ne piše Perko. 

 
V času delavnic so učenci preizkusili v samostojnem reševanju in izdelavi logičnih nalog. 
Opažam, da večina učencev v okviru delavnic logične naloge rešuje zavzeto, njihovo 
razmišljanje pri reševanju teh nalog je zelo kreativno. Večkrat pridejo do rešitev na 
nenavaden, individualen način. Zelo si prizadevajo, da bi dano nalogo rešili in predvsem pri 
nalogah, ki so jim zanimive ne potrebujejo posebne motivacije s strani učitelja. V kolikor 
pridejo do težave pa veliko sprašujejo, izrazijo svoje mnenje in se pogovorijo o svojih idejah 
in problemskih rešitvah. 
 
4 Tekmovanje na naši šoli – Logika 

Šolskega tekmovanja iz Logike se na naši šoli udeležujejo učenci od 4. do 9. razreda. Šolsko 
tekmovanje je izborno tekmovanje, najboljši učenci od 7. do 9. razreda se uvrstijo na 
državno tekmovanje iz Logike. 
 
Po pregledu dokumentacije zadnjih treh let v nadaljevanju navajam nekaj podatkov o 
tekmovanju iz Logike na naši šoli. 
 
V šolskem letu 2015/2016 se je šolskega tekmovanja udeležilo 74 učencev. 25 učencev je 
osvojilo bronasto priznanje, 7 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje. 2 učenki sta 
osvojili srebrno priznanje. 
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V šolskem letu 2016/2017 se je šolskega tekmovanja udeležilo 92 učencev. 33 učencev je 
osvojilo bronasto priznanje, 11 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje. 
 
V šolskem letu 2017/2018 se je šolskega tekmovanja udeležilo 102 učencev. 26 učencev je 
osvojilo bronasto priznanje, 4 učenci so se uvrstili na državno tekmovanje. 
 
Zaključek 

Nadarjene učence, prepoznamo po njihovem logičnem mišljenju, sklepanju in kritičnemu 
presojanju. Tem učencem moramo dati priložnost, da pokažejo svoje sposobnosti, da 
nadgrajujejo in povezujejo svoje znanje ter da se znajdejo v novih situacijah. Zelo 
pomembno vlogo v tem primeru imamo učitelji. V okviru dodatnih dejavnosti ponujam 
učencem, ki izražajo potrebo po reševanju matematično-logičnih izzivov, da se najdejo v 
svetu Logike in jim dam možnost, da delujejo individualno in doživijo uspeh pri reševanju 
nalog. Delo s takšnimi učenci je velik izziv, zahteva veliko priprav, stalno spremljanje razvoja 
stroke in poznavanje individualnih značilnosti učencev. Pri dejavnostih, ki se nanašajo na 
področje logike, učenci poleg razvoja matematično–logičnega razmišljanja krepijo tudi 
samozavest ter socialne veščine, v veliki meri pa utrdijo zaupanje vase in v svoje 
sposobnosti.  
 
Literatura in viri 
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Karmen Jurčevič  
Izobraževalni center Piramida Maribor 

LOKALNO, URBANO, TRADICIONALNO NA IZOBRAŽEVALNEM CENTRU 
PIRAMIDA MARIBOR 

 
Povzetek 
Na Izobraževalnem centru Piramida Maribor se zelo zavedamo kako pomembno je 
odgovorno ravnanje s hrano. Naše dijake ozaveščamo o pravilnem in zdravem 
prehranjevanju ter o pomenu uporabe sezonsko in lokalno pridelanih surovin. Zavedamo 
se, da izobražujemo bodoče živilce, ki bodo stališča o hrani poklicno prenašali na druge ljudi 
in širili splošno mnenje v družbi.  
Za doseganje cilja izvajamo najrazličnejše dejavnosti v katere aktivno vključujemo dijake - 
različni projekti, projektni dnevi, delavnice, raziskovalne naloge, zaključne naloge, razstave 
izdelkov, okrogle mize, predavanja, strokovne ekskurzije. V sklopu interesnih dejavnosti 
dijaki skrbijo za šolski sadovnjak, visoke grede z dišavnicami, vinsko trto in čebelnjak. Pri 
praktičnem pouku pripravljajo tradicionalne izdelke iz ajde, tatarske ajde, ječmena, prosa, 
pire, industrijske konoplje in reciklirane jedi. Ob tem neposredno spoznavajo pomen 
ohranjanja starih sort in tradicionalnih jedi. V urbanem okolju skrbimo za samooskrbo. 
 
Ključne besede: projekti, hrana, trajnostna raba, samooskrba 
 
 

LOCAL, URBAN AND TRADITIONAL AT THE EDUCATION CENTRE PIRAMIDA 
MARIBOR 

 
Abstract 
We are highly aware of the importance of responsible handling of food. We inform 
students about healthy nutrition and using seasonally and locally produced raw materials. 
We realize we are educating future members and leaders of the food industry, who are 
going to be passing their knowledge on to other people and society.  
In order to achieve our mission to educate people we organize different educational 
activities for our students. Activites involve different projects, seminars, workshops, 
research, product exhibitions, round tables, lectures and excursions. As a part of their 
electives the students help take care of the school's orchard, high beams, the vine and a 
beehive. During their practical lectures students prepare traditional products made out of 
buckwheat, tartar buckwheat, barley, spelt, hemp and recycled foods. While doing so they 
get hands on exprience as well as learn the importance of preserving traditional foods. We 
care of self-sufficiency in an urban environment. 
 
Keywords: projects, food, sustainable use, self-sufficiency 
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1 Uvod 

Izobraževalni center Piramida Maribor je šola s šestdesetletno tradicijo, kjer v različnih 
izobraževalnih programih izobražujemo bodoče živilce – pomočnike v biotehniki in oskrbi, 
peke, mesarje, slaščičarje, živilsko prehranske tehnike ter inženirje živilstva in prehrane. 
 
Seveda se prav vsi morajo dobro zavedati problematike kakovostne hrane. Pričakuje se, da 
bodo živilci na svojih delovnih mestih poskrbeli za odgovorno ravnanje s hrano, tako v fazah 
nabave surovin, obdelave in predelave, prodaje kot pri svetovanju in osveščanju 
potrošnikov. 
 
Naši vodilni cilji so: 

- razviti odgovoren in spoštljiv odnos do hrane, 
- razviti zavest o uporabi lokalno pridelane hrane, 
- razviti zavest o pomenu tradicionalne hrane, 
- zmanjšati količino odpadne hrane v šoli in doma, 
- upoštevati sodobne smernice zdrave prehrane … 

 
Za doseganje zastavljenih ciljev izvajamo najrazličnejše dejavnosti s področja odgovornega 
prehranjevanja in odgovornega ravnanja s hrano (različne projekte, projektne dneve, 
delavnice, raziskovalne naloge, okrogle mize, predavanja, strokovne ekskurzije …). V 
dejavnosti in aktivnosti neposredno vključujemo tako dijake, študente kot tudi udeležence 
izobraževanja odraslih, posredno pa tudi starše. 
 
2 Šolski sadovnjak 
Šolska zgradba je locirana na desnem bregu reke Drave, v mestni četrti »Tabor« in je 
popolnoma mestna šola. Obdana je s stanovanjskimi bloki, hišami, nekaterimi šolami in 
drugimi javnimi zgradbami. Kljub omejenemu prostoru pa smo se odločili, da zasadimo in 
vzdržujemo šolski sadovnjak (slika 1).  
 

 
Slika 1: Šolski sadovnjak 
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S tem dokazujemo, da lahko tudi v urbanem okolju pridelamo lokalno kakovostno sezonsko 
sadje.  
 
Zasadili smo različne vrste in sorte domačega sadnega drevja – jablane, hruške, breskve, 
češnje, višnje, marelice, slive. 
 
Sadovnjak smo uredili ob dnevu slovenske hrane (17. november 2017) in v okviru 
praznovanja 60. obletnice izobraževanja za živilske poklice v Mariboru. 
 
Dijake smo vključili v zasaditev sadik, njihovo nego in vzdrževanje, deloma tudi v košnjo 
trave med drevesci. Tako dijaki neposredno spoznavajo opravila, ki se izvajajo v sadovnjaku, 
prepoznavajo in razlikujejo različna sadna drevesa ter razumejo pomen samooskrbe. 
Sadovnjak oskrbujemo v sklopu interesnih dejavnosti, aktivnosti ekošole in tudi učnega 
predmeta »čiščenje in urejanje prostora«. 
 
Pridelane sadeže nameravamo porabiti pri šolski malici (lokalno in sezonsko sadje), del pa 
uporabiti pri izdelavi sezonskih sladic v slaščičarskih delavnicah. Ko/če bo pridelka zelo 
veliko, bomo izvedli tudi tehnološke postopke predelave in konzerviranja. 
 
3 Šolski vrt – Šolska vrtilnica 
V okviru projekta Šolska vrtilnica smo spomladi 2018 uredili štiri visoke grede.  
 
Grede smo zasadili oziroma posejali tematsko, glede na najpogostejšo rabo:  

- dišavnice kulinarika, 
- dišavnice mesarstvo, 
- dišavnice pekarstvo, 
- dišavnice slaščičarstvo. 

 
Tako na visokih gredah rastejo ANANASOVA META, BRONASTI KOMARČEK, CITRONSKA 
META, ČOKOLADNA META, DROBNJAK, ITALIJANSKI MAJARON, JANEŽ, KODRASTI 
PETERŠILJ, KOPER, KUMINA, LISTNI ČESEN, LUŠTREK, LOVOR, MANDARININA META, 
MELISA, NAVADNI OŽEPEK, ORIGANO, PEHTRAN, PEKOČI ORIGANO, POMARANČNA 
META, RAZKOŠEN ORIGANO, ROŽMARIN, SIVKA, SREBRNI ŽAJBELJ, STEVIA, ŠETRAJ, 
TIMIJAN, VIETNAMSKI KORIANDER, VISEČI ŠETRAJ, VRTNA KREBULJICA, ŽAJBELJ. 
 
Dijaki so sodelovali pri postavitvi zabojev, polnjenju zabojev z ustreznimi materiali, 
dokončnem oblikovanju visokih gred, sejanju in saditvi ter pri oblikovanju in izdelavi 
ustreznih napisov. Vključeni so v sprotno nego rastlin (zalivanje, obrezovanje, pletev). 
 
Tako dijaki neposredno spoznavajo opravila, ki se izvajajo na vrtu, prepoznavajo 
posamezna zelišča in dišavnice ter spoznavajo njihovo vlogo v prehrani in kulinariki. Šolski 
vrt oskrbujemo v sklopu aktivnosti ekošole. 
 
Sveža zelišča in dišavnice smo že uporabili pri kuhanju šolske malice in v nekaj izdelkih 
šolskih delavnic. 
 
V prihodnje nameravamo zelišča in dišavnice tudi sušiti. 
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Slika 2 prikazuje dišavnice na visoki gredi »mesarstvo«.  
 

 
Slika 2: Šolska vrtilnica 

 
4 Šolska trta 
Spomladi letošnjega leta (v aprilu 2018) smo ob robu šolskega sadovnjaka posadili sadiko 
vinske trte – modro kavčino oziroma žametovko. Gre za potomko najstarejše vinske trte na 
svetu, ki sicer raste na mariborskem Lentu in je mestna znamenitost. Ponosni smo, da nam 
je mestna občina Maribor podarila dragoceni cepič te trte in nam zaupa, da bo pod našo 
oskrbo uspešno rasla. 
 
Cepič se je »prijel« in trta lepo raste (slika 3). 
 

 
Slika 3: Šolska trta 
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5 Šolski čebelnjak 

Na IC Piramida Maribor urbano čebelarimo od leta 2016. S samo dejavnostjo smo pričeli 
popolnoma nenačrtovano in naključno. 
 
Nekega dne smo na češnji, zasajeni ob šoli, odkrili rojenje čebel oziroma čebelje gnezdo. V 
želji, da roj ne bi propadel in da ne bi prišlo do kakšne nesreče (prisotnost dijakov), smo se 
povezali z lokalnim čebelarskim društvom. 
 
Društvo se je nemudoma odzvalo in strokovno poskrbelo za čebelji zarod. Čebelarji so na 
strehi šolskih učnih delavnic uredili majhen panj in tako smo postali urbani čebelarji (slika 
4).  
 

 
Slika 4: Šolski čebelnjak 

 
Čebele se na IC Piramida dobro počutijo, v juliju 2017 smo pobrali prvi pridelek. Organizirali 
smo »medni dan«, kjer smo preizkušali medene dobrote, ki so jih pripravili dijaki slaščičarji 
pri praktičnem pouku slaščičarstva. Istočasno smo predstavili med kot zdravo živilo. 
 
Za panj in čebele strokovno skrbijo člani mariborskega čebelarskega društva, dijaki pa 
sodelujejo v sklopu čebelarskega krožka.  
 
6 Tradicionalne slovenske jedi 

Na šoli si prizadevamo, da bi dijake osvestili o pomenu in vlogi tradicionalnega načina 
priprave hrane. V izvajanje praktičnega pouka namensko vključujemo takšne vsebine in so 
le-te del rednega učnega programa. Dijaki se naučijo izdelati tradicionalne slovenske potice 
vseh vrst: orehovo, makovo in pehtranovo ter pravo prekmursko gibanico. Za izdelavo 
prekmurske gibanice smo pridobili certifikat. Tu so še druge vrste gibanic (skutina in 
orehova), pogače, zavitki, štruklji in tradicionalna ocvirkovka. Pripravljamo izdelke pri 
katerih pšenično moko nadomestimo z mlevskimi izdelki iz ajde, tatarske ajde, ječmena, 
prosa, pire, industrijske konoplje.  
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Iz »navadne« in tatarske ajde znajo dijaki pripraviti čaj, palačinke, čajno pecivo, torte, 
testenine, rulade, flancate, medeno pecivo, tudi sladoled … in seveda tradicionalni ajdov 
kruh z orehi. 
 
Proso je eno izmed prvih žit, ki so ga ljudje uporabljali v prehranske namene. Dolgo časa je 
proso veljalo kot hrano revežev, v zadnjih letih pa se spet vrača v kuhinje in na njive. Dijaki 
so iskali, našli recepte in pripravili - vse od navadne prosene kaše do različic s sadjem, 
kremami in podobnim, nekaj prilog iz prosa, recepte za klobase, več vrst kruha in pekovskih 
izdelkov, kekse, piškote in biskvite, pite, torte, potice in celo kokice. 
 
Dijaki priznajo, da marsikatero žito in jed sploh ne poznajo (npr. proseno kašo z mlekom, 
močnik …). Strinjajo se, da je potrebno ohranjati to dediščino in potrošnika znova opomniti 
na pestrost v prehranjevanju, ki izhaja iz lokalnega okolja. 
 
Res pa je tudi to, da je pri nekaterih tradicionalnih jedeh potrebno prilagoditi količino 
maščob, sladkorja in soli glede na današnji način življenja. 
 
7 Reciklirane jedi 
Ob besedi »recikliranje« običajno pomislimo na papir, steklo, plastiko, tkanine, gume. 
 
Mi pa smo v okviru projekta Odgovorno s hrano reciklirali hrano. Dijaki so zbirali recepte za 
jedi, ki jih lahko pripravimo iz živil, ki bi jih drugače zavrgli. Pri praktičnem pouku so nato 
nekatere od teh jedi izdelali - krompirjeve cmoke, kruhove cmoke, v marsikatero jed 
dodajali krušne drobtine, iz sadja pripravili sadno solato, kompote, sadne pite, biskvitne 
kroglice … 
 
V slaščičarskih delavnicah tudi sicer delamo punč rezino, punč torto, punč bombico, 
blazinice s punčem … Pri tem se porabijo obrezine, ki nastanejo pri oblikovanju prodajnih 
kosov nekaterih vrst sladic.  
 
Sladke drobtine, ki jih dobimo z mletjem izdelkov iz krhkega in iz medenega testa, se 
porabijo za izdelavo keksov zobotrebcev, se dodajo k različnim nadevom za potice in k 
jabolčnemu zavitku. Pri izdelavi flosarske rezine se porabijo sladke drobtine iz mletih 
medenjakov …. 
 
Pri izdelavi nekaterih slaščičarskih izdelkov uporabimo le rumenjake (npr. pri izdelavi črno 
bele rumenjakove rezine). Iz beljakov, ki pri tem ostanejo, se izdelajo sladice, kjer so 
potrebni le beljaki (npr. španski vetrc). 
 
S projektom smo dijake pozvali, da čim manj hrane zavržejo in neposredno so spoznali 
pomen recikliranja.  
 
8 Vesela jesen na IC Piramida 

Vesela jesen na IC Piramida je projektna dejavnost oziroma projektni teden, ki ga že vrsto 
let organiziramo v zadnjem tednu meseca septembra. S projektnim tednom želimo novince 
sprejeti na šolo na drugačen, aktiven in prijazen način. Dijaki dobijo priložnost, da se hitro 
spoznajo med seboj in sodelovalno povežejo. Izbrana vodilna tema je vedno povezana s 
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hrano, prehrano, živilstvom. Tako se dijaki poistovetijo s šolo in panogo v kateri se trenutno 
izobražujejo ter bodo v prihodnosti delali. Gre za medpredmetno obravnavo izbrane teme, 
izkustveno učenje, povezovanje teorije in prakse ter tekmovanje med razredi.  
 
Teme, ki smo jih že obdelali na tak način so: Koruza, Krompir, Buče, Zelje, Jabolko, Med, 
Kostanj, Če bo pšenička ratala. 
 
Tema Vesele jeseni 2017 je bila »Začimbe in dišavnice«. Vsak razred si je sam določil začimbo 
ali dišavnico, ki jo bo raziskal. Razredi so izbrali naslednje: bazilika, cimet, drobnjak, ingver, 
kurkuma, melisa, meta, nageljnove žbice, pehtran, poper, sivka, vanilja.  
 
Dijaki so proučili »teorijo«, poiskali zanimive recepte, pripravili tri izdelke in napitek, uredili 
razstavni prostor in se pripravili na kviz znanja. 
 
Razredi sodelujejo v vseh kategorijah in pri tem zbirajo točke. Točke dodeljujejo 
ocenjevalne komisije. Razred, ki zbere največ točk, postane »NAJ RAZRED VESELE JESENI«. 
 
- KVIZ ZNANJA  
Sodelujejo tričlanske ekipe. Vprašanja so splošna preverja se splošna razgledanost na 
razpisano temo, ni predpriprave dijakov. Kviz se izvede v treh krogih, eno vprašanje lahko 
pomagajo odgovarjati navijači. 
 
- NAJ STOJNICA PO IZBIRI KOMISIJE 
Tričlanska komisija učiteljev točkuje in oceni razstavni prostor vsakega razreda.  
Vsebina, zahteve in kriteriji točkovanja se objavijo pred pričetkom projektnega dela, tako 
da dijaki natančno vedo kaj morajo pripraviti. 
Na razstavnem prostoru so morali dijaki predstaviti zgodovino začimbe, opis začimbe, 
tehnološki postopek obdelave, uporabo v živilstvu in kulinariki ter uporabo v farmaciji in 
zdravilstvu. 
Izdelati in servirati so morali tri različne izdelke in napitek. K vsakemu izdelku so priložili 
recepturo za pripravo in izračun energijske vrednosti. 
Komisija je praviloma dodelila tudi dodatne točke – za izvirnost pri ureditvi prostora, 
najdene misli, pregovore, ilustracije, izdelane herbarije, laboratorijske poskuse … 
 
- NAJ STOJNICA PO IZBIRI DIJAKOV 
Najboljši razstavi prostor oz. stojnico izberejo tudi dijaki. Vsak dijak dobi glasovalni listič in 
odda svoj glas. Za svoj razred ne more glasovati. 
 
- NAJ IZDELEK 
Med vsemi razstavljenimi izdelki posebna komisija izbere »naj izdelek«. To je izdelek, ki 
izstopa ali po svoji izvirnosti, sestavinah, zdravilnih učinkih, tradicionalnem načinu priprave, 
ima obredni pomen … 
Zmagovalni izdelek se praviloma vključi v redno ponudbo naše šolske prodajalne in 
slaščičarne Ajda & Karamela, kar ima neprecenljiv motivacijski učinek na dijake, ki so ga 
pripravili in tako uspešno predstavili. 
 
- PREDSTAVITEV  
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Vsak razred javno predstavi opravljeno delo, spoznanja in zanimivosti. Predstavitev traja 
pet minut, razredi si sledijo po predhodno pripravljenem razporedu. 
 
- FOTO NATEČAJ 
V sklopu projektnega tedna se razpiše tudi foto natečaj. Sodelujoči dijaki pošljejo svoje 
fotografije na razpisano temo. Komisija ovrednoti prispevke in razglasi zmagovalca. 
Vse prispele fotografije se razstavijo na šolskem razstavišču. 
 
- KNJIGA VTISOV 
Praviloma se dijaki projektnega dela lotijo zelo odgovorno in zavzeto. V delo vložijo veliko 
truda in energije, pokažejo iznajdljivost, sposobnost komunikacije in organizacije, za 
pomoč prosijo domače (stari predmeti, prevoz eksponatov …). 
Vsak razred dobi »knjigo vtisov«, v katero obiskovalci (učitelji, dijaki drugih razredov, 
zunanji obiskovalci) vpišejo vtise in pohvale. 
S tem dijakom sporočimo, da smo prepoznali njihov trud in prizadevanja. 
 
- ZAKLJUČNA PRIPREDITEV 
Projektni teden se konča z zaključno prireditvijo. Razglasijo se zmagovalci po posameznih 
kategorijah in najboljši razred vesele jeseni. 
 
Na Veseli jeseni 2017 smo poskusili kruh z dodatkom sivke, kruh s kurkumo in sončničnimi 
semeni, kurkumin kolač (slika 5), zelenjavno pito z drobnjakom, bazilikovo kremo, popili 
poprovo vodo in še mnogo drugega. 
 
Zadnji dan projektnega tedna izvedemo tudi kot »dan odprtih vrat«. Vso dogajanje na šoli 
(tekmovanje v kvizu, razstava foto natečaja, predstavitve razredov, stojnice razredov, 
degustacije izdelkov) je odprto za javnost. Dogajanje si organizirano ogledajo otroci iz 
bližnjega vrtca in osnovnošolci iz kar nekaj osnovnih šol. Gre za aktivno promocijo šole in 
poklicev živilsko prehranske panoge. Živ žav in vonjave na šoli privabijo tudi srednješolce iz 
okoliških srednjih šol ter ljudi iz naše soseščine. Dijaki pa se še posebej razveselijo obiska 
staršev in sorodnikov. S ponosom pokažejo rezultate svojega dela. 
 
9 Zaključek 

Na šoli izvajamo najrazličnejše dejavnosti s področja odgovornega prehranjevanja in 
odgovornega ravnanja s hrano (različne projekte, projektne dneve, delavnice, raziskovalne 
naloge, okrogle mize, predavanja, strokovne ekskurzije …). V dejavnosti in aktivnosti 
vključujemo tako dijake, študente kot tudi udeležence izobraževanja odraslih. 
 
Trudimo se, da mlade vključujemo v aktivne oblike izobraževalnega dela, kjer lahko razvijajo 
svoja interesna in močna področja, dosegajo napredek in uspeh, pridobivajo na 
samozavesti ter razvijajo pozitivno samopodobo. Istočasno razvijajo pozitiven odnos do 
okolja, se učijo trajnostnega ravnanja, pomena lokalno in sezonsko pridelane hrane. Na 
praktičnem primeru (šolski sadovnjak, visoke grede, čebelnjak) vidijo, da je tudi v urbanem 
okolju možna primerna samooskrba. Mladim kažemo ustrezne vzorce ravnanja in tako 
razvijamo njihovo zavedanje o pomenu uživanja tradicionalne hrane na sodoben način. 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

363 

Poslanstvo naše šole je izobraziti živilca, ki se zaveda pomena zdrave, kakovostne, lokalno 
pridelane hrane in ima odgovoren odnos do okolja in soljudi. Naši dijaki in študenti bodo v 
prihodnosti delali na področju prehrane in živilstva in tako skrbeli za kakovostno prehrano 
ljudi. S svojimi dejanji bodo širili odgovoren odnos do hrane in okolja naprej. 
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ŠOLSKI VRT 

SCHOOL GARDEN 
 

 
 
Ključne besede: šolski vrt, narava, učenje, zdravje 
 
Keywords: school garden, nature, learning, health 
 
Povzetek 
Lepo pozdravljeni v učilnici v naravi, kjer se učenci naše šole lahko učijo z vsemi petimi čuti. 
Poduhajo sivko, občudujejo rast in razvoj rastlin od semena do ploda, poslušajo brenčanje 
čebel, z rokami pulijo plevel in končno tudi okušajo. Mmm, kako so jagode dobre! Medtem 
poslušajo ptičje petje in brenčanje čebel, ki priletijo s sosednjega travnika. Tam imamo tudi 
hotel za žuželke.  
Naše rastline rastejo kot dobri sosedje in si med seboj pomagajo. Bazilika in paradižnik sta 
dobra kombinacija na krožniku in tudi na gredi, saj sta dobra soseda. 
Mi skrbimo za naše rastline, one pa za naše zdravje. Zavedamo se, da je najboljša hrana 
lokalno pridelana hrana. 
 
 
Abstract 
Welcome to the classroom in the nature where pupils of this school can learn with all of 
their senses. They can smell the lavander, admire the growth and development of plants 
from seed to its fruit, listen to the buzzing of the bees, pluck the weeds with our hands and 
finally, they can taste. Mmmm, the strawberries taste so good! At the same time they listen 
birds singing and buzzing of the bees from the neighbouring meadow. It is where we have 
a hotel for insects. 
Our plants grow as good neighbours and they help each other. Basil and tomatoes are a 
good combination on the plate as well as in the vegetable bed because they are good 
neighbours. 
We take care of our plants and they take care of our health. The best food is locally grown! 
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Uvod  

Če ste našo šolo že obiskali, ste na dvorišču zagotovo opazili malce nenavaden vrt, ki je 
pravzaprav nenavadna učilnica.  
 
»Zrasla« je ob mednarodnem ocenjevanju naše vasi, Entente Florale Europe, leta 2014. To 
je čisto zaresna učilnica z mizami in stoli, ki niso bili več primerni za uporabo v šoli. Pohištvo 
smo reciklirali in ga uporabili na zelo inovativen način. Hvaležni smo gospodu županu za 
tako uporabno idejo in občinskim delavcem, ki so nam namestili lesena korita. Naša občina 
je ob ocenjevanju prejela zlato priznanje in tako tudi naš vrt, saj je bil ena izmed 
ocenjevalnih postojank. Učenci so ga suvereno in ponosno predstavili ocenjevalni komisiji 
v angleškem jeziku. Na priznanje, ki nas pozdravi v parku Dežela štorkelj, smo zelo ponosni. 
Še bolj pa cenimo pridobitev, ki je ostala na našem šolskem dvorišču. Tako zdaj že kar nekaj 
let sejemo, sadimo, se učimo, občudujemo in pobiramo plodove rastlin, ki rastejo na mizah 
in stolih v učilnici pod soncem.  
 

 
Slika 1: Šolski vrt (Lastni vir) 

 
Zakaj bi morala imeti vsaka šola svoj vrt? 

Še ne tako dolgo nazaj je večina otrok slej ko prej prišla v stik s kmečkimi opravili in delom 
na vrtu, četudi so bili iz mesta, saj so med vikendi in počitnicami pomagali pri sorodnikih ali 
starih starših, ki so živeli na podeželju. Kako je danes, ne vem. Vem pa, da vsakemu otroku 
koristi stik z naravo, ki mu ga lahko nudi tudi šolski vrt. 
 
Šolski vrt je nekaj, kar bi morala imeti vsaka slovenska osnovna ali srednja šola, lahko pa 
tudi vrtec. Vrt otrokom omogoča neposreden stik z naravo in zemljo, fizično in timsko delo 
ter krepi zavedanje, da delo obrodi oprijemljive rezultate, ki jih lahko na koncu tudi pojemo 
ali predelamo v čaje, marmelade, sokove in druge shranke. To otroci potrebujejo; ne samo 
zato, da se bodo zavedali pomembnosti uživanja zelenjave, temveč tudi, da se bodo 
zavedali truda, ki ga je treba vložiti v to, da nekaj zraste. Da se bodo naučili skrbi in 
prevzemanja odgovornosti za uspeh in razvili občutek odgovornosti do okolja. 
 
Šolskih vrtovi ponujajo veliko odprtih možnosti. Gre za nekaj, čemur pravijo izkustveno 
učenje v naravi. Otroci so aktivno vključeni v učni proces, v katerem spoznavajo izvor sveže 
hrane in pomembnost kakovostne hrane. Razvijajo nove spretnosti, naučijo se delati z 
orodjem in se učijo potrpežljivosti, saj kmalu ugotovijo, da bodo rastline preživele le, če 
bodo za njih skrbeli; in da če ne bodo vložili dela, tudi rezultatov ne bo, za kar pa bo treba 
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potrpežljivo delati več mesecev. Vrt je tudi priložnost za telesno aktivnost, za sprostitev, 
pa tudi za učenje: za spoznavanje imen rastlin in živali, vremena in podnebja, pomena vode; 
daje pa tudi smiselnost učni snovi (npr. učenje fotosinteze ni več tako abstraktno). Šolski 
vrt je priložnost, da se naučijo pomembnosti samooskrbe, ki jo zadnje čase tako zelo 
poudarjamo, in pomembnosti lastnih semen, ki jih lahko otroci zbirajo in sejejo, da imajo 
svoje sadike, ki jih vzgojijo na okenskih policah učilnic. Tako opazujejo razvoj rastline – od 
semena do plodov; od mlade rastline, ki ob njihovi pomoči in sodelovanju zraste in obrodi 
plodove. Lahko izdelajo kompostnik in se naučijo kompostiranja ali pa hotel za žuželke in 
se učijo vloge živali v vrtu (opraševanje cvetov, pomembnost deževnikov in glist za zemljo 
itd.). Učijo se tudi higiene in varnosti pri delu, timskega in samostojnega dela. Ko poberejo 
plodove, jih lahko skupaj pripravijo in uporabijo v receptih, tako lahko otroci spoznavajo 
nove okuse, nove sorte rastlin, recepte pa odnesejo domov, da jih uporabijo še doma. 
Videti, kako rastlina raste, se razvija in na koncu dozori plod, pa tudi videti, koliko dela je 
treba vložiti in za rastline skrbeti, tudi med počitnicami, je priložnost za učence, da razvijejo 
nove veščine, krepijo samozavest in zavedanje, da so zmožni nekaj ustvariti. Šolski vrt je 
tudi priložnost za večjo povezanost z okolico, za krepitev odnosov v skupnosti (s širšo 
družino – starši, starimi starši in drugimi sorodniki, učitelji, lokalnimi pridelovalci in kmeti 
ter ostalo lokalno skupnostjo). Gre za dragoceno izkušnjo, ki si jo bodo otroci za vedno 
zapomnili. Lažje pa bodo razvili pozitiven odnos do okolja in spoznali človekovo 
soodvisnost z naravo. (ŠOLSKI VRTOVI ali: Zakaj bi morala imeti vsaka šola svoj vrt?, 2013) 
 
Šolski vrt – učilnica v naravi 

1 Šolski vrt OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

Včasih se je naša šola ponašala z velikim vrtom ob potoku Črncu, sadovnjakom, imeli smo 
celo njivo. Zaradi različnih razlogov pa je ta dejavnost, tako kot na mnogih drugih šolah, 
tudi na naši izginila.  
 
Po dogodku Entente Floral Europe sem bila gotova, da bo šolski vrt na našem šolskem 
dvorišču živel. Pojavila so se vprašanja, ki so porajala dvom. Kako bomo to vključili v pouk? 
Kdaj bomo delali? Katere učence bomo vključili? Ali imamo dovolj ur, da bo lahko šolski vrt 
deloval kot interesna dejavnost? Kdo bo zalival med počitnicami? Ali se bomo vključili v 
projekt?  
 
Odločila sem se, da se s temi vprašanji ne bom obremenjevala. In vse je tako, kot mora biti. 
Šolski vrt imamo, rastline rastejo, učenci skrbijo zanje in se veselijo njihovih plodov. Ne 
glede na to, v kateri predalček je uvrščen. Včasih kot interesna dejavnost, nekaj časa kot 
projekt in kako leto tudi kot dejavnost, ki ne spada nikamor. Takrat delujemo pred poukom, 
med odmori, v času podaljšanega bivanja, nekaj pa tudi med poukom. Skrbniki vrta so 
učenci, ki jih poučujem, prosto pa lahko pristopi vsak, ki si to želi. Bistveno je, da delo in 
učenje na vrtu poteka.  
 
Najljubše mi je, ko pridem zjutraj pred poukom na vrt in sem na začetku čisto sama. Potem 
pa se mi drug za drugim pridružijo učenci različnih starosti, ki pridejo v šolo. »Učiteljica, 
lahko pomagam?« je največkrat njihovo vprašanje. Rokavice in nekaj vrtnega orodja zmeraj 
pripravim, da se lahko vključijo v delo. Med tem klepetamo in izmenjujemo izkušnje. 
Nekateri povedo, da imajo svoj vrtiček tudi doma, spet drugi napovedujejo, da ga bodo 
zagotovo imeli. Predvsem spomladi se čudijo spremembam, ki se včasih na vrtu zgodijo čez 
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noč. Čisto spontano se tako že pred poukom učijo osnov in spretnosti vrtnarjenja ter znanj, 
ki pokrivajo različna predmetna področja. 
 
2 Razmišljamo in delujemo trajnostno 

KOMPOSTIRANJE IN GNOJENJE 
Organske odpadke zbiramo in jih ustrezno kompostiramo, kompost pa uporabljamo za 
gnojenje vrtnih rastlin. Kompostnik smo postavili v polsenčni prostor ob živi meji. Tako je 
zaščiten pred vetrom in direktnimi sončnimi žarki. Mesto je odcedno, da voda ne zastaja. 
 
Rastline gnojimo z organskimi gnojili. Uporabimo kompost, ki ga pridelamo. Pomagamo si 
tudi s posevki za zeleno gnojenje.  
 
Ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih mineralnih gnojil, saj se zavedamo, da bi s 
tem škodovali naravi in tudi sebi. 
 
SEMENA 
Uporabljamo ekološkasemena ali kemično netretirana semena, če ekoloških ni na voljo. 
Zagovarjamo tudi, da je najkvalitetnejše seme tisto, ki je pridelano doma. Pobiramo semena 
z mladih rastlin, torej seme prvih in drugih cvetov. Takrat je v le-tem veliko hrane za kalečo 
rastlinico. Na tak način kar nekaj semen pridelamo sami. 
 
NAČRTOVANJE 
Vsako leto izdelamo načrt zasaditve, pri katerem upoštevamo kolobar. To po navadi 
počnemo pozimi v računalniški učilnici, kjer spoznavamo dobre in slabe sosede ter 
ugotavljamo, kdo od naših vrtnih prebivalcev je s kom v sorodu. Za vse rastline poiščemo 
tudi latinska imena. 
 
ZALIVANJE  
Trajnostno gospodarimo z vodo, saj z njo ravnamo skrbno. Vrt zalivajo učenci sami, po 
navadi pred poukom. Med počitnicami poskrbim za zalivanje sama. Občasno pa ga zalije 
»vrtni angel«, ki je zelo skrivnosten in se nam še ni predstavil. 
 
ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV 
Na vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih pesticidov. Ker so korita nameščena 
dokaj visoko, trata pod mizami pa je skrbno negovana, nimamo težav s polži. Občasno 
pridejo na obisk uši, ki jih zatiramo z naravnimi sredstvi, v veliko pomoč pa so nam 
pikapolonice s sosednjega travnika.  
 
ODPADKI 
Ločeno zbiramo ne le organske, temveč tudi vse druge odpadke. Po zaključenem delu na 
vrtu učenci poskrbijo, da okolica ostane urejena in čista. Organski odpad odnesemo v 
kompostnik, embalažo pa ustrezno razvrstimo v koše za smeti.  
 
TRAVNIK  
S tem, ko žrtvujemo majhen delček vrta, v katerem poustvarimo čisto svoj travnik, ne 
oplemenitimo samo vrta, temveč priskočimo na pomoč tudi naravi. Travnik nudi zavetje 
rastlinam in živalim, ki zaradi urbanizacije izgubljajo svoj življenjski prostor. Poleg tega je na 
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travniku tudi zelo veliko koristnih žuželk, ki nam na našem zelenjavnem vrtu pomagajo z 
opraševanjem in opravijo z marsikaterim škodljivcem.  
 
Glede tega smo imeli srečo. Čisto pravi travnik je del parka Dežela štorkelj, ki meji na šolsko 
dvorišče. Tam imamo tudi hotel za žuželke. 
 
3 Vrtni palčki – Šolski vrt kot interesna dejavnost 

Dejavnost sem najprej ponudila svojim četrtošolcem. Čisto vsi so pristopili in skozi šolsko 
leto skrbeli za vrt. Za termine smo se lahko sproti dogovarjali. V zimskem času, ko je vrt 
počival, smo načrtovali, spoznavali skrivnosti ekološkega vrtnarjenja in poskrbeli za 
prenovo napisov na koritih. Vsako rastlino smo preučili in učenci so poiskali tudi latinsko 
ime. Naredili smo si načrt zasaditve in spomladi je bilo vse pripravljeno.  
 
Vsako leto aprila imamo, v sodelovanju z lokalno skupnostjo, Zeleni teden. Takrat izvajamo 
različne dejavnosti, ki spodbujajo skrb in ljubezen do narave. V tem tednu pripravimo 
zemljo, da lahko potem sejemo in sadimo. Sledi zalivanje, gnojenje, negovanje rastlin in 
druženje na vrtu z vsemi petimi čuti.  
 
Če šolski vrt obdelujemo v okviru interesne dejavnosti, si lahko privoščimo dodatne 
dejavnosti. Tako smo obiskali permakulturni vrt gospe v Mali Polani. Tja smo se odpravili 
peš, gospa pa nam je na svojem vrtu predstavila osnove permakulture. Spoznavali smo 
rastline, ki rastejo na vrtu, in nekatere tudi poskusili. Porodilo se je veliko vprašanj in v 
prijetnem klepetu smo se, ne da bi se tega zavedali, veliko naučili. Ob koncu smo legli na 
trato pod mogočni hrast, se umirili in zaprli oči. Uživali smo ob šumenju bližnjega potoka in 
poslušanju ptičjega petja.  
 
4 Sodelovanje na natečajih 

Najlepši vrtovi v šolskem letu 2014/15 
Ker smo bili vključeni v projekt Ekošola, me je mentorica spodbudila, da zapišem nekaj 
besed o našem šolskem vrtu in zapis opremim s fotografijami. Poslali smo vse potrebno za 
objavo na spletni strani. Komisija je izbrala med različnimi oblikami in tipi vrtov. Naša 
učilnica v naravi si je prislužila tretje mesto za najlepši šolski vrt v Sloveniji. 
 
EATHINK2015: MEDNARODNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
»MISLI GLOBALNO, JEJ LOKALNO: prehrana in alternativni prehranski viri« 
Naša fotozgodba je predstavila učilnico pod milim nebom, Classroom under the blue sky. 
Učenci so na vrtu posneli fotografije in jih opremili s slogani v slovenskem in angleškem 
jeziku. Nastala je zgodba.  
Ne sedimo na stolih, ne potrebujemo zvezkov. Ker na stolih »sedijo« zelišča. Ker so mize 
bogato obložene z zelenjavo. Vsi smo dobri sosedje. In vsi ljubimo svojo učiteljico – naravo.  
 
Dišiš mi po pomladi 2016/2017 
Sodelovali smo na fotografskem natečaju: »Lepši je svet brez cigaret«. Zanimivo, da so 
učenci za fotografiranje v veliki meri izbrali rastline na vrtu in na bližnjem travniku. Vsaki 
fotografiji je bilo potrebno dodati še osebno sporočilo. Pogled na svet skozi otroške oči 
nam je prislužil prvo in tretje mesto.  
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5 Šolski vrt in možnosti vključevanja v projekte 

Projekt eko šol – Šolska VRTilnica 
Tudi tisti, ki na šoli nimajo ustreznih površin, lahko ustvarijo vrtove na okenskih policah ali 
pa na mizici blizu okna. V projektu Šolska VRTilnica ni nujno potrebna zunanja površina. 
Koncept šolskega vrta je vrt kot učilnica. Vrtovi so namenjeni vzgoji učencev za družbeno 
odgovornost do okolja, za žive rastline ter s tem posledično navajanje otrok na zdrav način 
življenja. 
 
Projekt Šolski ekovrt 
V projekt se lahko vključijo osnovne šole, vrtci, srednje šole in dijaški domovi. Koordinira ga 
Inštitut za trajnostni razvoj, ki nudi strokovno podporo pri zasnovi in izvedbi šolskega vrta 
ter vrtnarjenju in izobraževanju mentorjev šolskih ekovrtov. Dve leti smo bili vključeni v ta 
projekt. 
 
Projekt Sveže in naravno 
Cilj projekta je promocija sveže zelenjave in spodbujanje večje porabe le-te. Izvaja se v 
učilnicah. Pomembnost uživanja zelenjave se predstavi s pomočjo power pointa in delavnic, 
na katerih otroci iz sveže zelenjave naredijo izdelek, ki ga na koncu tudi pojedo.  
 
Vključevanje v različne projekte je zagotovo pozitivno. Lahko nam odpre obzorje za 
ustvarjanje, velikokrat pa daje učitelju ogromno dodatne birokracije. Sama sem mnenja, da 
je izkustveno učenje v naravi največ, kar lahko ponudimo učencem. To pa lahko učitelji 
zagotovimo tudi brez projekta.  
 
Zaključek 

Na šolski vrt v Veliki Polani smo zelo ponosni, saj nas na specifičen način tudi predstavlja. 
Mnogi mimoidoči (starši, turisti) se ustavijo, občudujejo, fotografirajo in energijo rastlin 
odnesejo s seboj. Plodove in zelišča uporabijo učenci pri kuharskem krožku, kuharja v šolski 
kuhinji, nekaj pa jih učenci zaužijejo kar na vrtu samem.  
Na dvorišču šolskem nenavaden vrt stoji. 
Čisto pravi šolski stoli in oguljene klopi. 
Na mizah paradižnik, paprika, korenček, 
na stolih pa zeli. 
Ko popotnik mimo pride, tu spočije si oči. 
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ORFF MANIJA NA OŠ BELTINCI 
 
Povzetek 
Delo z raznoliko skupino učencev, sestavljenih iz tistih, ki se z ansambelsko igro srečujejo 
prvič, ter učencev, ki že dlje časa obiskujejo glasbeno šolo in veljajo za nadarjene učence na 
področju glasbe, ni enostavno. V prispevku predstavljam, kako delo z učenci diferenciram 
in individualiziram glede na njihove sposobnosti. Zelo pomembno je tudi sodelovalno delo 
med njimi, zato glasbeno izkušene učence postavljam kot nekakšne mentorje manj 
izkušenim. Ob razmišljanju, kakšna bi naj bila šola v 21. stoletju, kakšne kompetence rabijo 
učenci za poklice, ki danes sploh še ne obstajajo, se velikokrat srečujemo s pojmi, kot sta 
ustvarjalnost in improvizacija, ki sta bistvena cilja ansambelske igre. Kot vrhunec dela z 
Orffovo skupino v šolskem letu 2017/18 na Osnovni šoli Beltinci pa bom predstavil tudi 
udeležbo na državnem srečanju Orffovih skupin na Osnovni šoli Kašelj v Ljubljani. 
 
Ključne besede: Orffova skupina, diferenciacija, ustvarjalnost, improvizacija. 
 
 

ORFF MANIA AT THE OŠ BELTINCI 
 
Abstract 
Working with a group of children consisting of students who encounter ensemble music 
for the first time and students who have been visiting music school for years and are 
musically gifted is not easy. The present paper discusses, how work with the students can 
be differentiated and individualized, based on the student’s skills. It is very important to 
facilitate joint work among students; thus, musically experienced students often function 
as mentors to those less experienced. When one thinks about the school of the 21st 
century, what skills students will use in their jobs that do not yet exists, we can often come 
across terms like creativity and improvisation – two of the main goals of ensemble music. 
The paper also presents the highlight of the work with the Orff group at the Primary school 
Beltinci in the school year 2017/18, which is the participation in the meeting of Orff groups 
at the Primary school Kašelj in Ljubljana. 
 
Keywords: Orff group, differentiation, creativity, improvisation. 
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Uvod 

Kot učitelj glasbe na osnovni šoli in instrumentalist v raznih glasbenih zasedbah sem se v 
sedmih letih, kar sem jih preživel v razredu, velikokrat ukvarjal s vprašanjem: Kako učencem 
približati glasbo? Kaj sploh je glasba? Je glasba res in samo kronološki pregled zgodovine, 
od prazgodovinske paleolitske piščali do sodobne elektronske glasbe, kot jo v večji meri 
učimo v osnovnih šolah? V srednjih šolah se kasneje bolj ali manj ista snov ponovi v okviru 
enega šolskega leta in to je tisto, kar ostane večini mladih v mislih, ko se spomnijo na ure 
glasbe v svojem otroštvu. Verjamem da se večina učiteljev zaveda nujnosti posodabljanja 
metod poučevanja, ki pa so resnici na ljubo le kapljica v morje preobsežnih učnih načrtov. 
V zadnjem času velikokrat poslušamo o prenovi učnih načrtov, ki bi vodili do razvijanja 
kompetenc 21. stoletja, potrebnih za poklice, za katere danes še ne vemo, kakšni bodo v 
prihodnosti. Individualizacija glede na zmožnosti posameznih učencev, diferenciacija dela, 
sodelovalno učenje pri učenci, improvizacija in ustvarjalnost so pojmi, ki so prihodnost 
sodobnega šolstva. Na žalost jih na glasbenem področju zaenkrat vidim bolj v okviru 
izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, kot pa pri urah glasbene umetnosti. Eden 
izmed takih je tudi Orffov orkester, v katerega so vključeni tako glasbeno nadarjeni učenci, 
kot učenci brez kakršnih koli glasbenih izkušenj. 
 
Splošni cilji  

Ker ur za izbirne predmete zaradi pravilnika o najvišjem možnem številu pedagoških ur na 
učitelja nisem več mogel dobiti, sem ure Orffovega orkestra oziroma ansambelske igre 
izvajal v okviru ur mladinskega pevskega zbora. Po učnem načrtu so splošni cilji 
ansambelske igre naslednji: 

- učenci ob glasbenih vrednotah uzaveščajo pomen uresničevanje višjih kulturnih 
potreb; 

- ob glasbi se sproščajo, z njo se ukvarjajo tudi v prostem času; 
- ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno 

sodelovanje ter vrednotijo dosežke. 
 
Ansambelska igra 

- učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine; 
- izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih; 
- navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli; 
- izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim 

oblikovanjem – komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno; 
- predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke. (Oblak, Ajtnik idr., 2001)  

 
Raziskave kažejo, da učence in mladostnike zelo zanima instrumentalno izvajanje, 
samostojno ali v povezavi s petjem. Izbirni predmet ansambelska igra jim mora omogočiti, 
da svoje interese uresničijo z dosežki, ki jih lahko predstavijo drugim. Nastopi so značilna 
oblika umetniškega glasbenega udejstvovanja. Učitelji prilagodijo program različnim 
individualnim zmožnostim in interesom učencem. Glede na to oblikujejo program 
glasbenega projekta in jim razdelijo naloge. (Oblak, Ajtnik idr., 2001) 
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Opis zasedbe/inštrumentov 

Orffov inštrumentarij je zasnoval in izdelal nemški pedagog in skladatelj Carl Orff (1895– 
1982). Ob njem je razvil koncept glasbene vzgoje, ki temelji na povezovanju giba, besede in 
glasbe. Izziv pri snovanju glasbil mu je predstavljajo dejstvo, da so klasični inštrumenti 
preveliki in prezahtevni za igranje, da bi lahko otrok nanje igral že v zgodnjem otroštvu. 
Prav zaradi prilagodljivosti so glasbila Orffovega inštrumentarija množično zastopana v 
vrtcih in šolah široko po svetu. Žal se jih v glasbene dejavnosti vključuje kot glasbilo, manj 
pa kot koncept glasbene vzgoje. 
 
Glasbila Orffovega inštrumentarija razdelimo v dve skupini. V skupini melodičnih tolkal so: 
zvončki, metalofon in ksilofon. Skupino ritmičnih tolkal pa sestavljajo: pavke, veliki boben, 
mali boben, tamburin, kraguljčki, triangel, činele, ropotulja (marakas), kastanjete, les 
(leseni boben), paličice, strgalo (guiro), dvocevasti les (agogo). Dodatna glasbila so lahko 
še kljunasta flavta in violončelo, pa tudi druga ljudska glasbila glede na značilno glasbeno-
kulturno okolje. (Bogota, 2015) 
 
Pri pripravi letne priprave in izboru pesmi je učitelj vsako leto v zagati, saj ne ve, s kako 
veliko skupino učencev bo imel priložnost delati in kakšno je njihovo predhodno znanje. 
Omejuje ga tudi razpoložljivost instrumentov, ki jih ima na voljo. Na OŠ Beltinci imamo 
glede tega »sladke« skrbi, saj smo že kar nekaj let zelo dobro opremljeni z glasbili orffovega 
inštrumentarija. Tako se med njimi znajdejo skoraj vsi zgoraj našteti, v večih različicah: 
sopranski zvončki, altovski zvončki (2x), altovski metalofon, tenorski metalofon, sopranski 
ksilofon (2x), altovski ksilofon, basovski ksilofon s kromatičnim dodatkom, bas resonatorji, 
sopran resonatorji, triangel, palčke, tamburin, činele, guiro, marakas in kastanjete. 
 
Zaradi specifičnosti glasbeno-kulturnega okolja ob priredbah pesmi velikokrat uporabim 
inštrumente, ki jih učenci že igrajo. Tukaj mislim predvsem na učence glasbenih šol. Ti 
inštrumenti so: violine, klarineti, flavte ter harmonike, ki se pojavljajo tudi v tipičnih 
prekmurskih glasbenih zasedbah, imenovanih bandah.  
 
Opis dela 

Že samo ime dejavnosti pove, da je v ospredju izvajanje in ustvarjanje, sploh zadnje kot 
neločljivi del umetnosti. Učencem na začetku leta prepustim, da se sami spoznajo z 
inštrumenti, jih poiščejo v razredu in prestavijo iz omar. S poslušanjem in primerjanjem 
zvokov, ki prihajajo iz njih, včasih tudi s samim izgledom inštrumentov, učenci sami izberejo 
tistega, kateri jim je po zvoku najbolj blizu. Ob nadaljnjem delu učenci inštrumente 
menjujejo, saj se tako spoznajo z vsemi inštrumenti Orffovega inštrumentarija, različnimi 
zvočnimi barvami in hkrati s različnimi nalogami s katerimi se srečujejo pri glasbeni igri. 
 
Izboru prvih pesmi ne dajem posebnega poudarka, saj je pomembneje, da učenci začutijo 
ritem in melodijo. Pomembno je, da so prve pesmi primerne za urjenje in sinhronizacijo 
motorike, njihova kombinacija pa se prilega tudi ritmično poudarjenim vsebinam. Učencem, 
ki še ne poznajo not in se ne znajdejo v notnem zapisu, zapišem pesmi v obliki črkovne 
notacije in jih postavim v skupine po dva ali tri, da lažje in čim hitreje osvojijo ritem. Da so 
toni pravilno zaigrani, na začetku ne posvečam pretirane pozornosti. 
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Pri Orffovih glasbilih izhajamo iz Orffovih pristopov, temelječih na ostinatih in bordunih, ki 
s ponavljanjem omogočajo hitre dosežke, v kombinaciji glasbil pa pestro barvitost in 
sozvočja. (Oblak, Ajtnik idr., 2001)  
 
Nasprotno je z učenci, ki že več let obiskujejo glasbeno šolo. Tem učencem so take pesmice 
preveč enostavne. V preteklih letih se je že zgodilo, da so učenci obupali po dveh mesecih, 
saj je bil za njih napredek prepočasen in razkorak med učenci prevelik. V letošnjem letu sem 
take učence postavil za nekakšne mentorje, ki so delali s posameznimi skupinicami 
učencev. Ta diferenciacija dela je pomembna, saj učenci ne čutijo takega pritiska, kot če z 
njimi dela učitelj, učence z več glasbenimi izkušnjami pa motivira in hkrati poglablja njihovo 
razmišljanje o glasbeni izvedbi. Včasih je lažje pesem zaigrati, kot razložiti drugim, na 
kakšen način in kako jo naj zaigrajo. 
 
Kar se tiče držanja udarjalk in tehnike obojeročnega igranja, učence na začetku na to ne 
opozarjam. Igrajo po svoje, sčasoma, če je potrebno, pa jih spodbujam, da opazujejo in 
posnemajo učiteljevo igro. Tako tehniko razvijamo in urimo postopoma. Pomembno je, da 
učenec na melodična tolkala igra z obema rokama, torej z dvema udarjalkama.  
 
Ko učenci osvojijo začetne pesmi, je čas za prehod na težje skladbe. Do tega trenutka učenci 
že začutijo, kateri del muziciranja jim najbolj odgovarja, ali je to ritem ali izvajanje melodije. 
Seveda se tudi tukaj ločijo deli, ki so enostavni in tisti, ki so težji za izvedbo. Zelo pomembno 
je, da učencem njihov del ni pretežak in jim omogoča sprotno napredovanje in ob tem 
zadovoljstvo ob naučenem delu. Učenci so se primorani naučiti tudi orientirati v sami 
partituri, kar za nekoga, ki se prvič srečuje z igranjem na inštrument, ni enostavno. 
Pomembno je tudi, da jih učitelj ne sili od samega začetka, da se učenci znajdejo v partituri, 
saj je za to potreben čas. Velikokrat se učenci, sploh na začetku leta, izgubijo v partituri in 
nadaljujejo z igranjem po svojem občutku, kar povečini toleriram, saj, kot sem že omenil, je 
na začetku najpomembnejše, da učenci dobijo občutek za ritem in sozvočje celotnega 
orkestra. 
 
Velikokrat je potrebno skladbe tudi prirediti. Učencem, ki so jim skladbe še vedno preveč 
enostavne, dovolim, da improvizirajo in ustvarjajo v okviru možnosti, ki jih ponuja 
posamezna skladba. Učencem, ki pa nimajo toliko glasbenih izkušenj, pa glasbenih zapis 
poenostavim. 
 
Učenci ob izvajanju inštrumentalne improvizacije in danih inštrumentalnih spremljav 
(bordun, ostinato, ritem pesmi) odkrivajo temeljne glasbene koncepte, kot so višina, 
trajanje, dinamika, tempo, zvočna barva, sozvočja, ponavljanje, kontrastiranje. (Sicherl-
Kafol, 2001) 
 
Zanimivo je da se učenci, ki nimajo toliko glasbenih izkušenj, lažje prepustijo improviziranju 
in ustvarjanju novih glasbenih vzorcev in niso toliko obremenjeni z glasbeno-teoretičnimi 
pravili, kot učenci z izkušnjami iz glasbene šole, kar po eni strani kaže tudi na togost učnih 
procesov v današnjih glasbenih šolah. 
 
Učenci z improviziranjem in ustvarjanjem odkrivajo tudi izrazne prvine glasbe. 
Ustvarjalnost v glasbeni vzgoji »… podpira razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in 
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znanja, razvija neverbalno in verbalno komunikacijo, spodbuja dejaven odnos do glasbenih 
in širših umetniških vrednost, stopnjuje splošno naravnanost v ustvarjalnost, vpliva na 
glasbene interese in udejstvovanje v šoli in zunaj nje.« (Oblak, 1997) 
 
Orffomanija 

Vrhunec šolskega leta 2017/18 je poleg vseh šolskih prireditev, na katerih so učenci 
nastopali, predstavljala Orffomanija oziroma 23. državno srečanje Orffovih skupin, ki je 
letos potekalo na Osnovni šoli Kašelj v Ljubljani. Tudi sam nisem vedel, kaj naj pričakujem 
od samega srečanja, saj sem se ga tudi sam udeležil prvič. Ker smo se januarja z učenci 
odločili, da se bomo na srečanje prijavili, so se že takrat začele priprave, najprej z izborom 
pesmi. Ker je srečanje potekalo pod naslovom »Ljudska v preobleki«, sem se odločil za splet 
pesmi »Prekmurske gostüvanjske«, drugo pesem pa so učenci sami izbirali med skladbama 
Pika Nogavička in Pirati s Karibov. Na koncu je prevladala prva, medtem ko smo za drugo 
sklenili, da jo moramo vsekakor izvajati naslednje šolsko leto. K sodelovanju smo povabili 
tudi dve flavtistki, violinistko ter nekaj učencev iz mladinskega pevskega zbora, ki so 
pomagali pri petju, saj je tako zahtevala partitura. 
 
Zaradi obsežnosti partiture smo se na vajah posebej dobili s pevci kot tudi s posameznimi 
inštrumentalisti. Poleg redne tedenske ure smo se večkrat dobili v popoldanskih urah, da 
smo lahko v celoti in vsi skupaj preigrali skladbi. Za zelo dobro javno vajo pred Orffomanijo 
se je izkazal nastop, ki smo ga še v istem tednu izvedli na šoli na dobrodelni prireditvi. 
Učenci so izvedli obe skladbi in tako smo lahko izpilili še zadnje malenkosti. Pritisk in trema 
pa sta bila posledično manjša, saj so učenci videli, da zmorejo. 
 
Moje izkušnje kažejo, da se učenci zelo različno spopadajo s tremo pred posameznim 
nastopom. Večji pritisk čutijo učenci, ki imajo več glasbenih izkušenj, kot tisti brez njih. 
Velika večina tudi zelo rada nastopa in se tega tudi veseli. Še posebej so se nastopov veselili 
učenci, ki v šoli dosegajo slabše učne rezultate oziroma se pri njih pojavljajo določene 
vzgojne težave. 
 
Poseben izziv je zaradi obsežnosti, beatboxanja in težavnosti predstavljala skupna pesem 
Zibenšrit, katere smo se, zaradi pripravljanja prej omenjenih skladb, lotili nekoliko pozno. 
Vsebovala je tudi del, ko učenci poljubno improvizirajo, kar jim je bilo na moje presenečenje, 
najbolj zabavno.  
 
Na dan srečanja, 16. 5., smo se že navsezgodaj zbrali v glasbeni učilnici. Vsak učenec je dobil 
svoj inštrument, kar pomeni, da je postal zanj odgovoren, dokler ga ni vrnil v učilnico. Okoli 
11. ure smo prispeli v Ljubljano in se po približno 15 minutah čudenja, koliko različnih skupin 
iz celotne Slovenije se je zbralo na prizorišču in množici različnih zvokov, tudi sami pripravili 
na nastop. Nekaj pred 12.00 smo preizkusili tudi skupno pesem, ki je navkljub nekaj težavam 
z ritmom, zazvenela presenetljivo dobro.  
 
Zaključek  

Nastop na Orffomaniji 2018 so učenci odlično izpeljali in upam si trditi, da je bil to najboljši 
nastop v letošnjem šolskem letu, kar je pokazal tudi aplavz s strani poslušalcev. Verjamem, 
da bo ta prireditev učencem ostala v res lepem spominu, sploh tistim, ki javnih nastopov 
niso vajeni in tistim, ki niso tako sposobni in ne izstopajo na nobenem področju. Vesel sem, 
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da sem jim lahko dal priložnost, da nastopijo na tako veliki glasbeni prireditvi, kot je 
Orffomanija, da ne nastopajo samo pred šolo, ampak tudi pred drugimi poslušalci in 
mladimi glasbeniki iz Slovenije. Vse to lahko zelo dobro vpliva na njihovo samozavest in 
posledično tudi na samopodobo. Poleg tega je to bil uspeh, ki smo ga dosegli skupaj – kot 
skupina. Skupina individualistov z različnim predznanjem, a na koncu vsi enako pomembni 
člani Orffove skupine OŠ Beltinci. 
 

 
Slika 1 
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ELEKTRIČNI KROG V 2. TRILETJU 
 
Povzetek 
V okviru pouka podaljšanega bivanja v 4. in 5. razredu smo izvedli učenčevi starosti 
prilagojen projekt, v katerem smo spoznali pot od zaznave neke potrebe in kako jo 
zadovoljiti preko zamisli, skiciranja idej, dopolnitve potrebnega znanja, pa do izdelave 
izdelka. Skupaj smo ugotovili, kakšen je postopek nastajanja novega izdelka in na koncu 
ugotovili, da je nastala cela kopica različnih, lepih in uporabnih izdelkov. 
Projekt je bil zastavljen interdisciplinarno, saj so pri pridobivanju novega znanja sodelovale 
tudi učiteljice gospodinjstva, fizike in tehnike. 
 
Ključne besede: projektno učno delo, električni krog. 
 
 

ELECTRICAL CIRCUIT IN 2ND TRIAD OF PRIMARY SCHOOL 
 
Abstract 
During time of extended stay of pupils at school, we carried out a project that was adapted 
to pupil’s age in which we made a product starting from the need to the idea and to making 
the product. Together we established the process of making a new product and at the end 
we had a bunch of different, nice and useful products.  
With a collaboration of teachers for science, technics and housekeeping that were involved 
in acquiring new knowledge the project was interdisciplinary.  
 
Keywords: project study work, electrical circuit 
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1 Uvod 

Ustvarjalen, inovativen in aktiven učenec nam je temeljno vodilo pri pouku, saj samo dovolj 
zgodnje razvijanje teh vrednot že v otrokovi zgodnji mladosti zagotavlja, da bo v svoji 
odrasli dobi inovativen in ustvarjalen tudi na svojem delovnem mestu. Samo ustvarjalen 
človek z dovolj znanja pa je osnovni pogoj za napredek celotne civilizacije. 
 
Prav v sklopu organiziranega podaljšanega bivanja imamo ogromno možnosti za razvijanje 
ustvarjalnega mišljenja in razvijanje tehnične ustvarjalnosti naših učencev. 
 
Pridobivanje novih znanj v obliki projektnega in problemsko zastavljenega učenja nam 
omogoča, da so učenci aktivni, ustvarjalni in tudi inovativni. Znanje pridobivajo na način, ki 
je zanje zanimiv. Za delo so primerno motivirani, saj jim bo na koncu poleg pridobljenega 
znanja ostal še izdelek, ki so ga sami naredili. 
 
2 Izdelava električnega kroga 

2.1 Idejna zasnova projekta 

Projekt smo razdelili na tri dele. V prvem delu smo opredelili problem, iskali možne rešitve 
(brainstorming) in skicirali ideje.  
 
V drugem delu je sledila dopolnitev znanja, saj smo hitro ugotovili, da nam za realizacijo 
projekta le-tega primanjkuje. Tako smo dopolnili znanje o električnih krogih, o prevodnikih 
in izolatorjih, o virih napetosti in o različnih vezavah porabnikov.  
V tretjem delu je sledila izdelava tehnološke dokumentacije, izdelava različnih vezav in 
zamisli in na koncu vrednotenje opravljenega dela. Pomembna je kritična ocena z vidika 
kvalitete izdelave in uporabnosti izdelka ter predvsem analiza, kaj bi lahko na izdelku še 
spremenili, popravili in izboljšali. S tem smo se v bistvu ponovno vrnili na začetek projekta 
– iskanje idej za izboljšanje izdelka ali pa celo za nov izdelek. Učenci so ugotovili, da se v 
realnem svetu ta krog nenehno ponavlja in zagotavlja napredek. 
 
2.2 Priprava na delo 

Skupaj smo postavili zahtevo, da bi imeli primerne in različne izdelke in na tej osnovi izdelali 
makro pripravo projekta v obliki miselnega vzorca. 
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Slika 1: Makro priprava projekta 

 
V okviru priprave na delo smo ugotavljali, kaj želimo narediti, kako delati, kje bomo delali, 
kdo bo delal, s čim bomo deli in zakaj bomo delali. Naše ugotovitve so prikazane v spodnji 
tabeli. 
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Tabela 1: Kaj, kako, kje, kdo, s čim, zakaj 
 1. delna naloga 2. delna naloga 3. delna naloga 

 OPREDELITEV PROBLEMA, 
ISKANJE IDEJ IN SKICIRANJE 

ZAMISLI 
DOPOLNITEV ZNANJA IZDELAVA IZDELKA 

KAJ? 

- predstavimo projekt 
- razložimo potrebo po 

urejenem delovnem prostoru 
- razmišljamo o različnih izdelkih 

in kako bi jih najbolje rešili 
- iščemo ideje 
- ideje skiciramo na list 
- opredelimo velikost izdelka  

- učenci spoznajo vrste 
prevodnikov in izolatorjev 

- spoznajo vire napetosti in 
porabnike ter njihovo uporabo 
v vsakdanjem življenju 

- razmišljajo o umetnih snoveh 
in v zvezi s tem o ekološki 
problematiki 

- preizkušajo delovanje 
porabnikov 

- ogledajo si pripomočke za 
izdelavo testa v gospodinjski 
učilnici in se seznanijo s pravili 
za varno delo 

- narišemo delavniško risbo in na 
tehnološki list zapišemo 
obdelovalne postopke, 
potrebna orodja ter potrebna 
zaščitna sredstva 

- gnetenje testa 
- učenci ocenijo kvaliteto 

izdelave in uporabnost izdelka 
- razmišljajo o možnih 

izboljšavah 
 
  

KAKO? 

- s pomočjo različnih metod 
iskanja idej – brainstorming 

- s skiciranjem svojih zamisli 

- z video filmom  
- z eksperimentalnim delom  

- s pomočjo učiteljevih navodil 
in demonstracijo 
- z uporabo orodja in 

pripomočkov 
- z upoštevanjem navodil za 

varno delo in osebno zaščito 

KJE? 
- v učilnici tehnike in 

tehnologije, v učilnici 
gospodinjstva, v učilnici OPB 

- v učilnici tehnike in tehnologije 
- v učilnici OPB, v učilnici 

gospodinjstva 

- v učilnici gospodinjstva 
- v učilnici OPB 

KDO? 

- učenci OPB 
- učiteljica tehnike in 

tehnologije 
- učiteljica fizike 
- učiteljica gospodinjstva 
- učiteljica OPB 

- učenci 
- učiteljica tehnike in tehnologije 
- učiteljica fizike 
- učiteljica gospodinjstva 
 

- učenci 
- učiteljici tehnike in tehnologije 

S ČIM? 

- s pozornostjo in aktivnim 
delom 

- z risalnim priborom 

- z video filmom 
- z zbirko IMPROMAX 

- z orodji (kuhalnica) 
- s pripomočki (skleda, moka, 

barve za živila, voda, 
destilirana voda, tatarska 
omaka, sol, sladkor) 

ZAKAJ? 

- da rešimo naša pričakovanja in 
zagotovimo potrebo po 
urejenem delovnem okolju 

- da naučimo učence razmišljati 
o tehničnih problemih 

- da urijo tehnično skiciranje  

- da spoznamo prevodnike in 
izolatorje, vire napetosti in 
porabnike 

- da spoznamo orodja za 
izdelavo izdelka 

- da bomo lahko preizkušali naše 
izdelke 

- da narišemo delavniško risbo 
- da izdelamo uporaben izdelek 
- da ocenimo svoje delo 
- da razvijamo učenčeve 

psihomotorične sposobnosti 

 
3 Realizacija projekta 

3.1 Opredelitev problema, iskanje idej in skiciranje zamisli 

Uvodna motivacija je potekala ob razgovoru, ki sem ga vodila tako, da sem postavljala 
vprašanja o njihovem delu doma, če so se kdaj vprašali, zakaj še deluje razsvetljava, čeprav 
je npr. v kopalnici pregorela žarnica … Tako smo prišli do problema, ki bi ga bilo potrebno 
rešiti in se enkrat za vselej izogniti vprašanju »Zakaj?«. Vzpodbujala sem jih k razmišljanju, 
kako bi lahko to uredili. Učenci so navajali različne možnosti in med drugim se je pojavila 
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tudi zamisel, da bi preizkusili različne vezave porabnikov. Povzela sem njihova razmišljanja 
in jim predlagala, da naredimo različna električna vezja, saj bi z mojo pomočjo to zagotovo 
zmogli. 
 
Prvi korak do izdelka je bilo skiciranje zamisli, v katerem smo predvideli, kakšen naj bo 
material, oblika in velikost izdelka. Učenci so skicirali svoje ideje, težave, ki so se pojavile, 
pa smo reševali sproti. Pomembno je bilo, da so se skice razvijale v smer, ki bo izvedljiva. 
Seveda kljub moji pomoči vse skice niso primerne za izvedbo. Na koncu smo pregledali vse 
skice, ki so nastale, in izločili tiste, ki se niso dale realizirati. Učenci, katerih ideje se niso dale 
realizirati, so od sošolcev povzeli idejo, ki jim je bila najbolj všeč. 
 
3.2 Dopolnitev znanja 

Električni krogi 

V ta del projekta sta se vključili učiteljici fizike in tehnike in tehnologije. Z učenci sta vodili 
razgovor o električnih krogih, virih električne energije, porabnikih in o različnih vezavah 
porabnikov. Ogledali smo si video film z naslovom Električne inštalacije v hiši in na podlagi 
tega opisali vrste vezav ter njihovo uporabo. Ogledali smo si tudi različne vezave in preverili 
njihove lastnosti. V učilnici fizike učenci opravijo nekaj poizkusov različnih vezav 
porabnikov. 
 
Obdelovalni postopki in orodja 

Ogledali smo si orodja v gospodinjski učilnici in poudarili nevarnosti, ki so prisotne pri delu. 
Posebej smo poudarili, katera orodja smejo uporabiti učenci z upoštevanjem navodil za 
varno delo in zaščitnimi sredstvi (predpasnik …). Pri delu je poudarek na na mehanskih 
obdelovalnih postopkih. Tako je bila opravljena priprava na praktično delo v učilnici OPB in 
lahko smo pričeli s praktičnim delom. 
 
3.3 Izdelava vezij 

V razgovoru z učenci smo ugotovili, da za natančno izdelavo potrebujemo načrt. Zato smo 
izdelali delavniško risbo in izpolnili tehnološki list. Ker pa nismo imeli dovolj časa, da bi 
narisali načrte za vse uporabne zamisli, smo izmed vseh izbrali najbolj primerno in na osnovi 
le-te spoznali izdelavo tehnološke dokumentacije. V pripravi na delo smo poiskali primerne 
materiale, določili potrebna orodja ter se pogovorili o varnosti pri delu. 
 
Potreben material: 

- kuhalnica, 
- posoda za pripravo testa, 
- moka, 
- barve za živila, 
- voda, 
- sol, 

- sladkor, 
- pladenj, 
- tanke žičke, 
- 9-voltna baterija, 
- nastavek za priklop žičk na baterijo, 
- LED diode različnih barv 
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3.3.1 Priprava testa 

Sladko testo 

Material: 
- 150 g moke, 
- 93 g sladkorja, 
- 44 ml rastlinskega olja, 
- 118 ml destilirane vode (lahko uporabimo pipo iz vodovoda, vendar bo upor v testu 

manjši), 
- barvilo za živila (po želji). 

 
Priprava: 
1. V večji posodi zmešamo 140 g moke, sladkor in olje. 
2. Zmesi dodamo 15 ml vode in mešamo. Ta korak ponavljamo, dokler mešanica ne popije 

večine vode. 
3. Ko je zmes konsitentna, jo zgnetemo v kepo. 
4. Kepo gnetemo in ji dodajamo vodo tako dolgo, da dobimo rahlo lepljivo strukturo. 
5. Preostanek moke zamesimo v testo. 
6. Shranimo v posodo ali vrečko, v katero ne more priti zrak. 
Opozorilo: Medtem, ko je testo v posodi ali vrečki, se bo pojavila kondenzacija. To je 
normalno. Ko testo odstranimo iz posode ali vrečke, bo pripravljeno na delo. Če testo 
hranimo pravilno, bo testo uporabno več tednov. 
 
Slano testo 

Material: 
- 237 ml vode, 
- 210 g moke, 
- 60 g soli, 
- 44 ml tatarske omake ali 133 ml limoninega soka, 
- 15 ml rastlinskega olja, 
- barvilo za živila (po želji). 

 
Priprava: 
1. V posodi, ki jo lahko uporabljamo na štedilniku, zmešamo vodo, 140 g moke, sol, tatarsko 

omako (ali limonin sok), rastlinsko olje in barvilo za živila. 
2. Zmes kuhamo na srednji temperaturi in nenehno mešamo. Mešanica bo začela vreti in se 

sprijemati. 
3. Mešamo, dokler se zmes ne prime v kepo. 
4. Ko nastane kepa, jo damo na pomokano površino (Opozorilo: zmes je vroča!). 
5. Preostanek more zamesimo v kepo, da dobimo želeno konsistenco. 
6. Shranimo v posodo ali vrečko, v katero ne more priti zrak. 
Opozorilo: Medtem, ko je testo v posodi ali vrečki, se bo pojavila kondenzacija. To je 
normalno. Ko testo odstranimo iz posode ali vrečke, bo pripravljeno na delo. Če testo 
hranimo pravilno, bo testo uporabno več tednov. 
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3.3.2 Izdelava vezij 

Pred začetkom izdelave vezij smo mize zaščitili z zaščitno pred madeži in pripravili 
potrebno ročno orodje in material.  
 
Učenci so vzeli sladko in slano testo in ga oblikovali v manjše kepice. Nato so z LED diodami 
in baterijami preizkušali prevodnost slanega in sladkega testa. Preizkusili so tudi delovanje 
zaporedne in vzporedne vezave, nato pa je sledila zabava z ustvarjanjem različnih izdelkov 
- polžev, rakov, gosenic ... 
 
Po končanem delu smo pospravili orodja in pripomočke, ki smo jih uporabljali, ostanke 
materiala smo shranili v vrečko in tako poskrbeli, da bo testo uporabno tudi za prihodnje 
ure, in počistili delovno površino. 
 

 
Slika 2: Nekaj naših izdelkov 

 
4 Analiza in vrednotenje 

Ob koncu izdelave je sledila analiza. Skupaj z učenci smo pregledali nastale izdelke in jih 
ovrednotili iz dveh vidikov. Najprej smo jih kritično ocenili z vidika kvalitete izdelave, kaj 
nam je dobro uspelo in kaj bi lahko naredili bolje. Nato smo ugotavljali, ali bi lahko na izdelku 
še kaj spremenili, da bi bil lepši in s stališča uporabe boljši. V tem delu razgovora smo 
poudarili, da bi na podlagi teh ugotovitev lahko ves projekt začeli od začetka, za kar pa ni 
bilo dovolj časa. Res pa je, da v pravi proizvodnji v tovarnah ta proces neprestano teče in 
tako na tržišču vedno najdemo nove in boljše izdelke.  
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5 Zaključek 

Projekt sem že večkrat izvedla z učenci podaljšanega bivanja. Ugotavljam, da je projekt 
vedno zelo dobro uspel, saj je nastala cela vrsta različnih, lepih in uporabnih izdelkov. 
Učenci so bili zadovoljni, pri pouku aktivni, predvsem pa ustvarjalni. Veselili so se svojega 
izdelka, se na drugačen način precej naučili, radi so pomagali drug drugemu in spoznali pot 
od ideje do nastanka novega izdelka. 
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Sonja Kepe  
Osnovna šola Beltinci 

ERASMUS+ PROJEKT NA OSNOVNI ŠOLI BELTINCI 
 
Povzetek 
Učenci velik del svojega prostega časa preživijo s telefonom ali računalnikom. Ta njihova 
aktivnost pogostokrat negativno vpliva na njihovo delovanje v šoli, pri pouku. Ker pa učenci 
veliko časa preživijo z IKT opremo, smo se odločili, da bomo v okviru projekta izdelali učne 
ure, podprte z IKT, ki naj bi izboljšale bralno in matematično pismenost učencev. Hkrati z 
uporabo IKT orodij želimo narediti IKT tehnologijo dostopnejšo učencem, ki zaradi slabših 
materialnih pogojev le-te ne morejo uporabljati za izobraževanje. Učne ure bodo pripravljali 
in izvajali učenci, in sicer bomo izdelali učne ure s področja matematike in pismenosti. S 
tem, da učne ure pripravljajo učenci, želimo doseči, da bi IKT orodja uporabljali ne samo za 
razvedrilo ampak tudi za izobraževanje, hkrati pa upamo, da bodo takšne učne ure 
pritegnile učence, da bi se bolje posvetili izobraževanju in mogoče tudi v prihodnosti 
pripravili učne pripomočke za različne predmete, kar bi lahko zmanjšalo zapuščanje šolskih 
klopi. 
 
Ključne besede: projekt, bralna pismenost, matematična pismenost, Erasmus+ 
 
 

ERASMUS+ PROJECT AT THE PRIMARY SCHOOL BELTINCI 
 
Abstract 
Students spend a lot of their free time on a phone or a computer which affect their school 
work in a negative way. Since the students spend a lot of their time using ICT we have 
decided to use it as a tool at the Maths lessons as a part of our project work. ICT would 
help the students improve their math and reading skills. At the same time we want to make 
the technology more accessible to the students who cannot afford it and thus cannot use 
it for education. The lessons are going to be prepared and preformed by the students. In 
that way we want to achieve that they also use ICT for educational purposes, not only for 
amusement. We hope that such lessons will motivate the students to learn better and to 
make learning tools for other subjects, too. 
 
Keywords: project, literacy, mathematical literacy, Erasmus+ 
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1 Uvod 

Osnovna šola Beltinci ima kar nekaj izkušenj s področja mobilnosti učencev in 
mednarodnega sodelovanja. V preteklosti smo sodelovali v okviru projekta Comenius, pred 
dvema letoma smo uspešno zaključili Erasmusov projekt Developing English through Art 
oriented activities, sodelujemo pa tudi v mednarodnem projektu Pasch - Schulen der Zukunft 
(Šole - partnerji prihodnosti). Šola se je v šolskem letu 2017/2018 vključila v mednarodni 
projekt Erasmus+ Modern Classrooms Modern Education, ki ga financira Evropska unija.  
 
 
2 Erasmus+ 

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine 
in športa za obdobje 2014–2020. V program so vključene tudi akcije programa Jean Monnet 
kot samostojno nespremenjeno področje.  
 
Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter 
posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program 
razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 
milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali 
opravljanje prostovoljnega dela v tujini. 
 
V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014–2020 skrbita dve nacionalni agenciji: 
CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki 
pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj 
mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine. (http://www.erasmusplus.si) 
 

 
Slika 1: Shema Erasmus+ 

 

http://www.erasmusplus.si/
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Program Erasmus+ sestavljajo različne aktivnosti v okviru treh ključnih ukrepov ter projekti 
znotraj akcije poglavja Jean Monnet in aktivnosti na področju športa.  
 
V okviru ključnega ukrepa 1 (KA1) – učna mobilnost se spodbuja učna mobilnost 
posameznikov: vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih 
nivojih, za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali sledenja na delovnem mestu 
v eni izmed programskih držav, učencev in študentov. 
 
V okviru ključnega ukrepa 2 (KA2) se izvajajo različna mednarodna strateška partnerstva. 
Gre za sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, 
usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe.  
 
Ključni ukrep 3 (KA3) programa Erasmus+ je namenjen akcijam, ki jih izvaja Evropska 
komisija centralizirano ali v državah članicah in sodelovanju s tretjimi državami. Reforma 
politik je usmerjena v krepitev orodij (ECTS, ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS) in učinka 
odprtih metod koordinacije in izvajanje strategije Evropa 2020. Poudarek je na krepitvi 
podlag za oblikovanje politik in izmenjavi dobrih praks. (http://www.erasmusplus.si) 
 
 
3 Modern Classrooms Modern Education  

Ob zaključku prvega leta projekta je prav, da pogledamo, kaj vse smo v tem letu tudi 
naredili.  
 
Dveletni projekt Modern Classrooms Modern Education se je začel 1. septembra 2017 in bo 
trajal do 31. avgusta 2019. V projekt je vključenih 5 držav. Poleg Slovenije, ki jo zastopa naša 
šola in ki je tudi šola koordinatorka, so vključene še naslednje osnovne šole: 2nd Gymnasio 
Eleftheriou Venizelou iz mesta Chania v Grčiji, Instituto Comprensivo "Don Milani" iz 
Lanciana v Italiji, Scoala Gimnaziala "Ionel Teodoreanu" Iasi iz mesta Iasi v Romuniji in Kasim 
Sacide Ener Ortaokulu iz Adane v Turčiji. 
 
Namen projekta v okviru KA2 Strateška partnerstva med samo šolami (KA219) je izdelati 
učna gradiva s področja matematike, literature ter verstev in religij, ki bi učencem približala 
IKT tehnologijo in le-to naredila dostopnejšo učencem, ki je zaradi slabših materialnih 
pogojev ne morejo uporabljati za izobraževanje. Učne ure bodo pripravljali in izvajali učenci 
s pomočjo učiteljev. Učne ure s področja matematike smo že izdelali, v drugem projektnem 
letu pa se bomo lotili še učnih ur s področja pismenosti in verstev. S tem, da učne ure 
pripravljajo učenci, želimo doseči, da bi IKT orodja uporabljali ne samo za razvedrilo ampak 
tudi za izobraževanje, hkrati pa upamo, da bodo takšne učne ure pritegnile učence, da bi 
se bolje posvetili izobraževanju in mogoče tudi v prihodnosti pripravili učne pripomočke za 
različne predmete, kar bi lahko zmanjšalo zapuščanje šolskih klopi. 
 
Glavni rezultati projekta so in bodo izdelane učne ure s področja matematike, pismenosti 
ter verstev in religij, ki jih bodo izdelali in izvajali učenci s pomočjo učiteljev. Poleg tega pa 
pričakujemo naslednje rezultate in učinke: višja raven IKT kompetenc, izboljšanje znanja 
angleškega jezika, zanimanje za druge jezike in druge države, učenci bodo samozavestnejši 
v komunikaciji z udeleženci iz tujine, več in boljše sodelovanje v skupini, spodbujanje 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-3/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-3/
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strpnosti, sprejemanja in odprtosti do drugih kultur, šolskih sistemov, povečanje strokovne 
in pedagoške usposobljenosti, inovativni načini in metode poučevanja. 
 
3.1 Prvo srečanje v Sloveniji 

Ob začetku projekta v septembru 2017 smo se učitelji koordinatorji in ravnatelji o 
podrobnostih projekta dogovarjali s pomočjo elektronske pošte in aplikacije WhatsApp. 
Med drugim smo se dogovorili o datumu prvega srečanja koordinatorjev in učiteljev v 
Sloveniji, ki je potekalo med 27. in 29. novembrom 2017, na naši šoli v Beltincih.  
 
Na srečanju smo se dogovorili o sporazumu projekta, finančnem delu projekta, poročilih, ki 
jih bo potrebno izdelati tekom trajanja projekta, vpisovanju podatkov v portal Mobility 
Tool, izmenjavah učencev in učiteljev (številu učencev in učiteljev, trajanju izmenjav), učnih 
urah (število učnih ur, trajanje ur, kako bomo zbirali izdelane učne ure, profili učiteljev, ki 
bodo sodelovali, o uporabi izdelanih učnih ur na šolah in povratna informacija o urah) in 
samem izvajanju projekta – načrtovanju, implementaciji, nadzoru, evalvaciji, razširjanju 
učinkov projekta. Dogovorili smo se tudi o prvi izmenjavi učencev v Italiji ter sprejeli 
dogovor, da se bomo o IKT orodjih, ki jih bodo spoznali učenci v Italiji, in matematičnih 
temah, ki jih bodo v okviru učnih ur obdelali učenci s pomočjo učiteljev, dogovorili v začetku 
leta 2018. 
 
3.2 Vmesni dogovor o IKT orodjih in matematičnih temah 

5. februarja 2018 smo se koordinatorji srečali v mobilni aplikaciji WhatsApp. Po 
predhodnem dogovoru z učitelji na matičnih šolah in dopolnjevanju skupnega dokumenta 
o možnih IKT orodjih z različnih področij, smo se dogovorili, da bomo učence na prvi 
izmenjavi v Italiji naučili uporabljati naslednje IKT programe in aplikacije: Geogebro za 
matematično področje, Kahoot! za kvize, Animoto za izdelavo videov, Mindmaple za 
miselne vzorce in Voki za izdelavo govorečih likov. 
 
V februarju smo se koordinatorji, v sodelovanju z učitelji matematike, dogovorili o temah, 
ki jih bodo pripravile posamezne šole in ki jih bomo potrdili na izmenjavi v Italiji. 
 
3.3 Prva izmenjava v Italiji 

Prvič so se učenci in učenke v živo srečali v Lancianu v Italiji. Izmenjava je trajala od 18. do 
24. marca 2018.  
 
Medtem ko so se učenci medsebojno spoznavali, se družili in spoznavali prej omenjena IKT 
orodja in aplikacije, razvijali kritično mišljenje, spoznali druge šole in države, smo se učitelji 
dokončno dogovorili in potrdili matematične učne ure: Turčija: razmerja, Grčija: linearne 
enačbe in osnovno znanje o trikotnikih, Slovenija: ulomki, kartezijski koordinatni sistem, 
Italija: naravna števila, poligoni, Romunija: cela števila in lastnosti geometrijskih teles. 
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Slika 2: Spoznavanje spletnega orodja Kahoot! 

 
Dogovorili smo se tudi o datumu izmenjave v Romuniji in Grčiji, ki bosta od 14. do 18. maja 
2018 oz. 19. do 23. novembra 2018. V februarju 2018 sem se udeležila izobraževanja CMEPIUS 
z naslovom Določanje in merjenje učinkov projekta, trajnost in razširjanje rezultatov, kjer smo 
se naučili izdelali matriko učinkov projekta. Ker nas CMEPIUS skozi projekt spremlja na 
različne načine, je bila ena izmed nalog naloga, da s pomočjo partnerjev izdelamo matriko 
učinkov s pomočjo orodja Impact+ Tool, s katero si lahko pomagamo pri načrtovanju novih 
in obstoječih projektov. 
 
Poleg omenjenega pa smo učenci in učitelji spoznali šolo, šolsko poslopje in šolske običaje, 
stari del mesta Lanciano, okolico Lanciana, prisostvovali smo paradi zastav in predstavi 
zastavonoš, ki so jo pripravili samo za nas, sprejel pa nas je tudi sam župan mesta. 
 
Ker v okviru našega projekta spoznavamo tudi različne religije, smo se že pred samim 
obiskom Italije odločili, da bomo izkoristili priložnost in si ogledali nekaj največjih verskih in 
kulturnih znamenitosti Rima in Vatikana. 
 
Po sami izmenjavi so učenci in učitelji izpolnili vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo in vsebino 
izmenjave. Povratne informacije so bile zelo dobre. Ker so se izmenjave v Italiji udeležili le 
nekateri učenci, ki sodelujejo v projektu, so le-ti potem naučili ostale, kako uporabljati IKT 
orodja in aplikacije, hkrati pa sem kot učiteljica računalništva izkoristila priložnost, da so 
"italijanski projektni" učenci naučili uporabljati program Kahoot! učence 7. razredov (na 
naši šoli učencem 7. razredov ponujamo 35-urno interesno? dejavnost, poimenovano 
Računalniško opismenjevanje, kjer učenci urijo svoje sposobnosti uporabe računalnika, 
iskanja podatkov na internetu, veščine nastopanja ipd.). 
 
3.4 Druga izmenjava v Romuniji 

Pred drugo izmenjavo so učenci s pomočjo učiteljev pripravili matematične ure, ki so jih 
predstavili v Romuniji. Kot sem že omenila, so naši učenci izdelali učno uro s področja 
ulomkov, natančneje učno uro odštevanje ulomkov in učno uro kartezijski koordinatni 
sistem. S pomočjo učiteljev so pripravili teoretični in praktični del ure, ki so ga s pomočjo 
učiteljice za angleščino prevedli v angleški jezik. Učno uro so nato izvedli v angleškem jeziku 
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pred drugimi učenci na naši šoli, tako da so lahko učenci vadili, kako izvesti učno uro, kako 
nastopati, kako razlagati in kako se prilagajati situacijam, ki se pojavijo v razredu. 
 
Med 14. in 18. majem 2018 smo učenci in učitelji bili v mestu Iasi na severovzhodu Romunije. 
V tem času smo spoznali Iasi, njegove kulturne in verske značilnosti in znamenitosti, si 
ogledali več samostanov, cerkev, muzejev, mestno hišo. Učenci so izvedli tudi načrtovane 
učne ure in sodelovali pri izvedbi učnih ur drugih šol.  
 

 
Slika 3: Izvedba učne ure – sodelovanje v skupini 

 
Učitelji smo izvedli več sestankov. Med drugim smo se dogovorili o datumu izmenjave v 
Sloveniji in Turčiji, spletni strani projekta1, eTwinning učilnici, shranjevanju izdelanih gradiv, 
izdelavi vprašalnika o izmenjavi in učnih urah za učence in učitelje. Prisotni učitelji 
matematike so razpravljali o učnih urah in ugotovili, da je orodje Kahoot! dobro orodje, s 
katerim vključimo vse učence skupine/razreda, da je bila zelo zanimiva vključitev 
programskega orodja Scratch s strani naše skupine in da bomo morali vključiti tudi druga 
orodja – orodja, ki se jih učenci niso učili uporabljati v Italiji. Prišli so tudi do zaključka, da je, 
čeprav nekateri učenci že poznajo nekatere predstavljene matematične teme, njihova 
moderna in nenavadna predstavitev pripomogla k boljšemu razumevanju definicij in 
konceptov matematike kot tudi k reševanju problemov. 
 
Po sami izmenjavi so učenci in učitelji izpolnili vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo in vsebino 
izmenjave. Povratna informacija vseh je zelo dobra. Učenci ugotavljajo, da, čeprav poznajo 
učno snov, se težava pri razumevanju navodil, zahtev pojavi zaradi nepoznavanja 
matematične terminologije v angleškem jeziku. Ugotavljajo tudi, da izvedba učne ure v 
angleščini ni tako enostavna, kot je izgledalo pred samo izdelavo in izvedbo učne ure, 
poseben izziv pa jim je predstavljala vloga učitelja.  
 
3.5 Kaj nas čaka v novem projektnem letu 

In kaj načrtujemo v drugem letu projekta? Preizkušali in evalvirali bomo že izdelane 
matematične ure, ki so jih ustvarili naši učenci in učenci drugih držav, izdelali učne ure s 
področja pismenosti, spoznali bomo tudi verstva partnerskih držav. Čakata nas še dve 

                                                        
1 Uradna spletna stran projekta se nahaja na povezavi http://mcme.scoalaionelteodoreanuiasi.ro/, lokalna spletna 

stran se nahaja na http://mcme.osbeltinci.si/. 

http://mcme.scoalaionelteodoreanuiasi.ro/
http://mcme.osbeltinci.si/
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izmenjavi učencev in predstavitve učnih ur v Grčiji med 19. in 23. novembrom 2018 in v 
Sloveniji med 11. in 15. februarjem 2019 ter spoznavanje novih posameznikov, kultur, mest, 
držav in učnih sistemov. Čaka nas tudi zaključno srečanje v Turčiji med 4. in 9. aprilom 2019 
ter izdelava poročil projekta. 
 
4 Sklep 

Želimo si, da bomo naš projekt uspešno končali in da bodo učna gradiva, ki jih bomo 
pripravili v okviru projekta, uporabna pri pouku tako na naši šoli kot tudi širše. Želimo, da bi 
naši učenci od projekta odnesli kar največ – tako s področja govorne in pisne komunikacije 
v tujem jeziku, da bodo izboljšali govorniške veščine in veščine nastopanja, da bodo 
ugotovili, da priprava učnega gradiva in predstavitev le-tega in izvajanje pouka v 
slovenskem in tujem jeziku ni enostavna, predvsem pa, da bodo bolje razumeli razmere v 
tujini, jih lažje primerjali z razmerami doma ter da bodo lažje sprejemali posameznike drugih 
držav. 
 
Največja vrednost projekta pa je, da naši učenci in učitelji spoznajo, da doma le ni vse tako 
slabo in hudo, kot si predstavljajo/-mo. Da so in še bodo ugotovili, da je pri nas lepo, da je 
vzorno poskrbljeno za njih v šoli, da so lahko srečni in ponosni, da imajo v šoli možnost 
použiti več (tudi toplih) obrokov in da jim ni potrebno hrane pripravljati doma in jo nositi v 
šolo, kot morajo to delati učenci v ostalih sodelujočih projektnih šolah. Da imamo zelo 
dobre prostorske pogoje, mnogo učnih pripomočkov, predvsem pa zelo dobre telovadne 
površine in orodja, ki pa jih žal premalokrat izkoristijo. Vendar je to že zgodba za 
prihodnji(e) projekt(e). 
 
Literatura in viri 

1. Erasmus+. Dostopno na: http://www.erasmusplus.si. 4. 8. 2018 
2. Program Erasmus+. Dostopno na:  

https://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/program-erasmus/.4. 8. 2018 
3. Program Erasmus+. Dostopno na:  

https://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/program-erasmus/. 4. 8. 2018 
4. Program Erasmus+. Dostopno na:  

https://www.cmepius.si/izobrazevanje-odraslih/program-erasmus/. 4. 8. 2018 
5. Erasmus+ shema. Dostopno na: 

http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/erasmus%2b/SHEMA/ErasmusPlus%
20SHEMA.pdf. 4. 8. 2018 

6. Jean Monnet. http://www.erasmusplus.si/jean-monnet/. 4. 8. 2018 
7. Šport. Dostopno na: http://www.erasmusplus.si/sport/. 4. 8. 2018 
8. Ključni ukrep 2 (KA2). Dostopno na: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/. 

4. 8. 2018 
9. Impact and evaluation. Dostopno na: https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-

evaluation. 4. 8. 2018 
10. Fotografije: Sonja Kepe in arhiv šole 

 
 

http://www.erasmusplus.si/
https://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/program-erasmus/
https://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/program-erasmus/
https://www.cmepius.si/izobrazevanje-odraslih/program-erasmus/
http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/erasmus%2b/SHEMA/ErasmusPlus%20SHEMA.pdf
http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/erasmus%2b/SHEMA/ErasmusPlus%20SHEMA.pdf
http://www.erasmusplus.si/jean-monnet/
http://www.erasmusplus.si/sport/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/
https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation.%204.%208.%202018
https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation.%204.%208.%202018


Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

393 

Simona Klement  
Osnovna šola I Murska Sobota 

POLETNA ŠOLA V NARAVI 
 
Povzetek 
Šola v naravi je del razširjenega programa učno vzgojnega procesa in ni obvezna. Na naši 
šoli jo izvajamo že vrsto let v 5. razredu, ko preživimo z učenci prijeten teden v obmorski 
lokaciji. Program poletne šole v naravi je vnaprej ciljno in vsebinsko načrtovan in 
organiziran, poudarek pa dajemo pridobivanju plavalnega znanja. Znanja in izkušnje, ki jih 
osvojijo učenci so pridobljena na zanimiv, prijazen in sproščen način. 
 
Ključne besede: šola v naravi, plavanje, šport 
 
 

NATURE SCHOOL 
 
Abstract 
Nature school is a part of an extended educational programme and is not obligatory. At 
our school it has been carried out in fifth grade for many years, with pupils being 
accommodated in a seaside location. Content and goals of Nature School Programme are 
scheduled and organized beforehand, with emphasis being put on obtaining swimming 
knowledge. Knowledge and experience are acquired and assimilated through interesting 
activities and in relaxed manner. 
 
Keywords: nature school, swimming, sport 
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1 Kaj je šola v naravi 

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več 
dni izven prostora šole. Šola opredeli vsebino, izvedbo in financiranje šole v naravi v svojem 
letnem delovnem načrtu.  
 
Šola v naravi niso počitnice, ampak je posebna oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki 
temelji na tem, da ves oddelek za nekaj časa odide v drugačno okolje, kot smo ga vajeni 
doma, in tam nadaljuje vzgojno-izobraževalno delo. 
 
Po programu osnovnošolskega izobraževanja in v skladu z Zakonom o osnovni šoli 
uvrščamo šolo v naravi v razširjeni program, zato je organizacija šole v naravi za vsako šolo 
obvezna. Udeležba otrok je tako kot pri drugih oblikah razširjenega programa prostovoljna. 
Šola mora učencem ponuditi program šole v naravi, v času obveznega izobraževanja je 
dolžna organizirati vsaj dve. Priporočljivo je, da jo šola organizira vsaj enkrat ob koncu 
vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Učenec jo ali je ne izbere (Šola v naravi za 
devetletno osnovno šolo, Koncept, 2001, str.4). 
 
Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je, da 
ves razred odide za nekaj časa v neko naravno, čim manj urbano okolje zunaj kraja stalnega 
bivanja (k morju, reki, jezeru, v gozd, gore, zasneženo naravo…), kjer se v posebnih 
okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje smotrno 
pedagoško delo. Gre za strnjen večdnevni vzgojno-izobraževalni proces, ki se z različnimi 
vsebinami vključuje v celostno oblikovanje otrokove osebnosti. (Kristan, 2010, str. 202). 
 
Šola v naravi je definirana kot skupni presek treh področij, in sicer spoznavanja okolja, 
aktivnosti na prostem in osebnostnega ter socialnega razvoja. Vsa tri področja skupaj 
navajajo učence na zdrav način življenja ter si prizadevajo za zdravo okolje in njegov 
trajnostni razvoj (Gregorčič, 2005). 
 
V razvoju mladega človeka je šola v naravi zelo pomembna. Šola v naravi je integrirani 
pedagoški proces in je vsebinsko večrazsežna. To pomeni, da se šolski predmeti med seboj 
prepletajo in učenci se učijo veščin za življenje. Šola v naravi omogoča učenje zunaj šolske 
učilnice in uči učence bivanja in sožitja z naravo. Gre za vzgojno-izobraževalni proces, pri 
katerem se med seboj povezujejo različne učne vsebine (Lappin, 2009).  
 
2 Namen, cilji in smotri šole v naravi 

 »Program šole v naravi omogoča izpolnjevanje ciljev kurikularne prenove in uresničevanje 
njenih načel. Učitelji uresničujejo številne cilje osnovnošolskega programa oziroma več 
učnih načrtov. Cilji so: 

- povečevanje trajnosti in kakovosti znanja, ki ga učenec pridobiva tudi preko te 
oblike vzgojno – izobraževalnega dela; 

- spodbujanje sposobnosti za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter 
samostojno in odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja; 

- spodbujanje socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje 
demokratične komunikacijske kulture; 

- spodbujanje sposobnosti za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje 
medosebnih in družbenih odnosov; 
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- razvijanje sposobnosti ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja; 
- učenca usposablja za soočanje z življenjskimi problemi in samozavestno 

odpravljanje/reševanje le-teh; 
- spodbujanje pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja ter vcepljanje 

odgovornosti za lastno varnost in zdravje; 
- skrb in spodbujanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika 

(možnost izbire in povezovanja različnih področij, spoznavanje praktičnih veščin za 
življenje); 

- zagotavljanje plavalne pismenosti osnovnošolca; 
- razvijanje odgovornega odnosa do okolja; 
- spodbujanje vseživljenjskega učenja (učenec spoznava različne možnosti 

pridobivanja znanja).« (Šola v naravi za 9-letno osnovno šolo. Koncept, 2001,str. 6). 
 
Osnovni smoter šole v naravi je izobraziti in vzgojiti mladega človeka za dejavno življenje v 
naravi in z njo, hkrati pa ga vzgojiti, da bo naravo vgradil v svoj vrednostni sistem, tako da 
bo vedno pripravljen varovati in ohranjati naravno okolje ter kulturno in naravno dediščino 
v njem. Poleg tega smotra lahko v šoli v naravi uresničujemo še mnogo smotrov in ciljev, ki 
jih pri pouku ne moremo. V šoli v naravi se prepletajo spoznavne, gibalne, čustvene, 
socialne, estetske ter moralne razsežnosti vzgoje (Kristan, 1998).  
 
Kristan (2010) opredeli veliko smotrov šole v naravi in vsi imajo poseben pomen: 

- oblikovanje čustvenega odnosa do narave  
- priložnost za naravoslovce  
- spoznavanje prostočasnih dejavnosti v naravi 
- vzgajanje 
- socializacija 
- vseživljenjsko učenje 
- medpredmetno izobraževanje  
- kulturno in družabno življenje  
- organizirani večeri.  

 
Šola v naravi je za učence pomembna in dolgoročna naložba. Učencem približamo naravo 
in jih seznanimo z različnimi vsebinami zdravega načina življenja.  
 
Učence navajamo na pristen odnos do narave in izrabimo vse priložnosti za pridobivanje 
novih spoznanj o naravi in družbi ter s tem širimo otrokovo obzorje, spodbujamo njihovo 
osebnostno rast in poskrbimo za različne gibalne aktivnosti.  
 
S plavanjem, ki mu dajemo v poletni šoli v naravi velik poudarek, razvijamo telesne 
zmožnosti učencev in učence navajamo na redno športno aktivnost in hkrati skrb za 
zdravje.  
 
3 Čas in kraj izvajanja 

Šolo v naravi pri nas izvajamo zadnji teden pouka po šolskem koledarju (junij) v Kopru. 
Nanjo se skupaj z učenci pripravljamo skozi celo šolsko leto, hkrati pa je to priložnost, da 
učence spoznamo še v drugih situacijah.  
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Tudi učna snov, ki jo obravnavamo in utrjujemo je tako bolj privlačna in učenci se raje učijo, 
saj so s takim načinom dela bolj motivirani. 
 
4 Priprava šole v naravi 

Priprava šole v naravi se začne z delovnim načrtom šole in zajema organizacijsko in 
vsebinsko izvedbo. Potrebno je še načrtovanje s finančnega vidika in izdelava natančnega 
finančnega načrta. Finančno konstrukcijo predstavimo staršem na roditeljskem sestanku. 
Le tega izvedemo v mesecu februarju kjer staršem predstavimo tudi možnost obročnega 
odplačevanja. 
 
Na roditeljskem sestanku povabimo starše, da pridejo na govorilno uro, če želijo podati 
informacijo o posebnostih ali zdravstvenih težavah učenca. Te informacije so za učitelje, ki 
prevzemamo učence nujno potrebne, na podlagi tega pa imamo možnost za ureditev 
dietne prehrane v namestitvenih kapacitetah.  
 
Na podlagi prijav pripravimo za starše seznam opreme, ki jo morajo učenci vzeti s seboj.  
 
Staršem na roditeljskem sestanku predstavimo videoposnetke in slike iz prejšnjih šol v 
naravi ter namen in smisel šole v naravi. 
 
Po predstavitvi posredujemo staršem zloženko za možnost prijave.  
 
Pred poletno šolo v naravi učence in starše opozorimo na nevarnosti sonca, da preprečimo 
možnost sončnih opeklin. Z učenci in starši pregledamo predstavitev o škodljivosti sončnih 
žarkov, ki smo ga prejeli v okviru projekta »Varno s soncem« ter staršem predstavimo 
ustrezna oblačila, pokrivala in kremo z visokim zaščitnim faktorjem, ki jih bodo učenci 
potrebovali in uporabljali. 
  
5 Izdelava dnevnega reda 

Za posamezne dneve v tednu izdelamo natančno časovno razdelitev, ki so podlaga za 
aktivnosti v tednu. Znotraj le tega so možne manjše spremembe, glede na ostale storitve v 
hotelu. 
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Tabela dnevnega reda 
PON TOR SRE ČET PET 

odhod iz šole 
 
 
 
prihod v Žusterno 
 
namestitev v 
sobe/plavanje 
 
 
večerja 
 
sprostitev, 
sprehod 
 
priprava na nočni 
počitek 
 
nočni počitek 

vstajanje/jutranja 
higiena 
 
zajtrk 
 
pouk/plavanje 
(menjava 
aktivnosti) 
 
kosilo 
 
popoldanski 
počitek 
 
pouk/plavanje 
(menjava 
aktivnosti) 
 
večerja 
 
športne aktivnosti 
na športnih igriščih 
 
priprava na nočni 
počitek 
 
nočni počitek 

vstajanje/jutranja 
higiena 
 
zajtrk 
 
ekskurzija z ladjo 
Strunjan/ 
Piran/kosilo 
 
pouk/plavanje 
 
večerja 
 
 
športne aktivnosti/ 
sprehod/ priprava 
na zaključni večer 
 
 
 
 
priprava na nočni 
počitek 
 
 
nočni počitek 

vstajanje/ 
jutranja higiena 
 
zajtrk 
 
pouk, plavanje 
 
kosilo 
 
popoldanski 
počitek 
 
pouk, plavanje-
tekma 
 
priprave na 
zaključni večer 
 
večerja 
 
zaključni večer 
 
priprava na nočni 
počitek 
 
nočni počitek 

vstajanje/ 
jutranja higiena 
 
zajtrk 
 
pospravljanje sob 
in izselitev iz sob 
 
plavanje 
 
kosilo 
 
namestitev na 
avtobus in odhod/ 
ogled Luke Koper 
 
vožnja z 
avtobusom 
 
prihod domov 

 
6 Izvajanje plavalnega tečaja 

Plavanje je veščina, ki s svojimi pozitivnimi učinki omogoča dobro počutje in zdravje 
učencev. Znanje plavanja je v današnjem času zelo pomembno, saj znanje plavanja zmanjša 
pri otrocih nevarnost utopitve, hkrati pa je plavanje ena najbolj zdravih športnih zvrsti.  
 
V šoli v naravi izvedemo 20 urni tečaj plavanja. Z učenci najprej opravimo splošno 
preverjanje plavalnega znanja in nato nadgrajujemo ustrezno plavalno znanje. Cilji so 
predvsem razvijanje osnovnih plavalnih sposobnosti, nadgradnja znanja plavanja ter 
razvijanje športnega in tekmovalnega duha. Ker poteka delo strnjeno več dni in več ur na 
dan je tak način dela zelo učinkovit. Prednost je tudi slana voda, ki je zaradi svoje specifike 
učinkovito didaktično pomagalo. Nato nadaljujemo in načrtujemo učenje plavanja glede na 
plavalno predznanje učencev, ki pa je pri tej starosti še vedno zelo različno.  
 
Plavanje je tudi del športnega programa Krpan, ki ga izvajamo v 5. razredu, kjer mora 
učenec za osvojitev srebrne kolajne preplavati 35 metrov.  
 
Ker v 5. razredu nadgrajujemo plavalno znanje iz 3. razreda si želimo, da bi večina učencev 
varno preplavala razdaljo 50 metrov v globoki vodi. 
 
Na razpolago imamo notranje in zunanje bazene z morsko in sladko vodo, ki dajejo dobre 
pogoje za učenje plavanja.  
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Ob izvedbi plavalnega tečaja moramo upoštevati vse varnostne in pedagoške zahteve. Že 
v začetku tečaja učence podučimo o redu na bazenu in o higienskih zahtevah (preoblačenje 
v suhe kopalke). Opozorimo jih, da je na kopališču spolzko in zato ne tekamo ter da se 
tuširamo pred in po kopanju. Opozorimo jih, da skakanje v vodo na glavo na nepravem 
mestu in ko so pregreti ni primerno. 
 
Učence glede na plavalno predznanje razdelimo v homogene skupine in jih po nekaj urah 
po potrebi še preoblikujemo glede na hitrost učenja.  
 
V skupini neplavalcev je lahko največ 8 do 10 otrok, v skupini plavalcev pa 10-12 otrok.  
 
Pred plavanjem se učenci ogrejejo z gimnastičnimi vajami, nato sledijo razlagi in 
praktičnemu prikazu in nato sledi izvedba v vodi. Otroke nenehno spodbujamo, da 
napredujejo po svojih najboljših močeh. 
 
V okviru vodnih športnih aktivnosti naučimo učence razne plavalne tehnike (tehnika dela 
nog, tehnika dela rok, tehnika dihanja, koordinacija del rok, nog in dihanja, štartni skok, 
obrat), preverimo plavanje za ustrezno značko ter izvedemo tekmovanje v hitrostnem 
plavanju.  
 
V okviru plavalnega tečaja sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci iz tamkajšnje 
plavalne šole. Za potrebe plavanja najamemo, glede na število naših učencev, dodatne 
plavalne učitelje, ki skupaj z našimi plavalnimi učitelji izvajajo tečaj skozi celotni teden. 
 
Ob koncu šole v naravi razglasimo tekmovalne izide in podelimo priznanja iz hitrostnega 
plavanja in ustrezna plavalna priznanja. Le te podelimo na sklepni prireditvi ob koncu tedna.  
 
Preglednica 1: Merila za ocenjevanje plavalnega znanja 
NEPLAVALEC  

1. BRONASTI MORSKI KONJIČEK (neplavalec) 
- zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej 
- drsi na prsih z glavo v vodi 5 sekund 

2. SREBNI MORSKI KONJIČEK (neplavalec) 
- preplava 8 m v poljubni tehniki, neprekinjeno, brez vmesnega dotika dna, 

roba plavališča ali drugega otroka, lahko plava tudi pod vodo, plavanje 
prične v vodi 

3. ZLATI MORSKI KONJIČEK (neplavalec) 
- preplava 25 m v poljubni tehniki, neprekinjeno, brez vmesnega dotika dna, 

roba plavališča ali drugega otroka 
- plavanje prične v vodi ali s skokom 

4. DELFINČEK (neplavalec) 
- preplava 35 m v poljubni tehniki, neprekinjeno, brez vmesnega dotika dna, 

roba plavališča ali drugega otroka 
- plavanje prične v vodi ali s skokom 
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PLAVALEC  
5. BRONASTI DELFIN (plavalec) 

- preplava 50 m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25 m, se med 
plavanjem obrne in plava proti cilju 

- med plavanjem drugih 25 m se plavalec v sredini plavališča ustavi in opravi 
t. i. vajo varnost - iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj 
v ležeči položaj na hrbtu ter spet nazaj skozi pokončni položaj v ležeči 
položaj na prsih, nakar nadaljuje plavanje do cilja 

6. SREBRNI DELFIN (plavalec) 
- neprekinjeno plava 10 minut 
- na razdalji 50 m s tehniko kravl izpolni normo za svojo starostno kategorijo 

in spol 
7. ZLATI DELFIN (plavalec) 

- preplava 150 m mešano (50 m prsno, 50 m hrbtno, 50 m kravl) v določenem 
času glede na starost in spol 

- plavanje prične s skokom na glavo 
 

 
Slika 1: Učenje plavanja (Foto: Simona Klement) 

 
7 Športne aktivnosti 

Učenci so željni športnih aktivnosti in v šoli naravi imamo priložnost, da jim le-te ponudimo 
in približamo na prijeten in ustrezen način.  
V okviru šole v naravi vsakodnevno ob večerih izvajamo različne športne aktivnosti. Ker 
imamo v bližini velik in dobro opremljen športni center se zvečer sprehodimo do športnih 
površin kjer učencem ponudimo aktivno sodelovanje v skupinskih igrah - odbojki, košarki, 
nogometu, igrah na otroških igralih, badbintonu, v štafetnih igrah, TBallu… 
Ob teh igrah učenci pridobivajo močno voljo, odločnost, poštenost, samostojnost, prijazen 
odnos ter smisel za skupnost.  
 
8 Izvedba vzgojno-izobraževalnega programa 

Vzgojno-izobraževalni proces poteka v okviru šole v naravi po načrtovani vsebinski pripravi. 
Delo poteka v obliki frontalnega pouka, v nehomogenih skupinah oz. v homogenih 
skupinah.  
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Ob vnaprejšnji dobri organizaciji smo program kakovostno izvedli. Učenci so bili vključeni v 
različne metode in oblike dela in tako so dobili znanje na drugačen in zanimiv način.  
 
V namen šole v naravi učiteljice učencem pripravimo delovne zvezke s pomočjo katerih 
učenci z lastno dejavnostjo ustvarjalno pridobivajo znanje. Cilji, dejavnosti in vsebine v 
delovnem zvezku so v skladu z učnimi načrti posameznih predmetov.  
 
S pomočjo delovnega zvezka učenci:  

- spoznavajo rastlinski in živalski svet ob morju 
- spoznavajo slovensko obalo (razčlenjenost, znamenitosti, obliko, orientacijo, 

Jadransko morje) 
- spoznavajo pravila za varno in prijetno kopanje 
- spoznavajo naravne pojave v obmorski pokrajini (gibanje morske vode, pridobivanje 

soli) 
- spoznajo naše največje pristanišče in obmorske kraje 
- se urijo v branju zemljevidov 
- urijo govorne sposobnosti ob govornih vajah  
- utrjujejo znanje iz matematike, slovenskega jezika, angleščine. 

 
V okviru šole naravi izvedemo še zaključno ekskurzijo, saj se z učenci z ladjo odpeljemo iz 
Kopra v Piran. Na ladji pripravimo učencem nepozaben piknik z morskimi dobrotami, hkrati 
pa imajo možnost opazovati morsko obalo z morja na kopno. V Piranu si ogledamo staro 
mestno jedro, Tartinijev trg, cerkev svetega Jurija, piransko obzidje in vilo Benečanko. Na 
poti v Piran se ustavimo v Sečoveljskih solinah, kjer se učenci spoznajo z načinom 
pridobivanja soli ter si ogledajo Muzej solinarstva.  
 
Na poti domov si ogledamo še Luko Koper in ob vodeni razlagi spoznajo osnovne 
dejavnosti našega največjega pristanišča.  
 

 
Slika 2: Ogled solin (Foto: Simona Klement) 
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Slika 3: Ekskurzija z ladjo (Foto: Simona Klement) 

 
9 Vzgojne naloge in socializacija 

Skozi vsak dan imamo priložnost, da učence navajamo na: 
- primerno vključevanje v skupino 
- spoštovanje dnevnega reda 
- vzdrževanje čistoče in osebne higiene 
- kulturni način prehranjevanja 
- kulturno vedenje v hotelu in na obzirnost do drugih ljudi, ki se zadržujejo v naši 

okolici 
- upoštevanje dogovorjenih pravil.  

 
Vsekakor pa je najpomembnejši in nenadomestljiv prijem učiteljev vzgled.  
 
Skozi celo šolo v naravi poteka tudi socializacija učencev. Učenci pridobivajo socialne 
izkušnje, se navajajo na strpno in kulturno medsebojno sporazumevanje in »fair play« ter 
na obvladovanje nagonskih in čustvenih izbruhov. Imajo veliko možnosti, da sprejemajo 
pozitivne vedenjske vzorce in zorijo v zrelejše osebnosti. V času odsotnosti učencev od 
doma poteka tudi proces osamosvajanja, saj je veliko učencev prvič ali drugič za dlje časa 
ločena od staršev. Sami morajo marsikaj postoriti, pospraviti posteljo, poiskati ustrezna 
oblačila…Vsako leto pa se v dogovoru s starši držimo dogovora, da učenci v toku dneva 
nimajo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav, ampak uporabljajo mobitel 
izključno krajši čas po večerji, ko lahko pokličejo starše in jim povedo kaj zanimivega se jim 
je zgodilo v tistem dnevu.  
 
V okviru šole v naravi je prisotno več sproščenosti in možnosti za neformalni pogovor in to 
je lepa priložnost, da se učenci med sabo bolje spoznajo in razvijajo pozitivne medsebojne 
odnose. Ker so odnosi bolj sproščeni se spletajo nova prijateljstva. Vsak učenec dobi 
priložnost, da se uveljavi na svoj način in pridobi veliko socialnih izkušenj. Ponavadi se 
zgodi, da se glasni učenci umirijo, plašni pa postanejo samozavestnejši in se izkažejo na 
pozitiven način.  
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Tudi učitelji globje spoznavamo učence, med učitelji in učenci pa pogosto nastaja 
medsebojno zaupanje in spoštovanje, ki ostane še dolgo. 
  
10 Sklepni večer 

Zadnji večer pred vrnitvijo organiziramo za učence zaključni večer v katerem sodelujejo in 
nastopijo vsi učenci. S tem se učenci navajajo na javno nastopanje, premagovanje treme in 
uveljavljanje v krogu vrstnikov, kar je pomembna točka pri oblikovanju in zorenju mlade 
osebnosti. 
 
Učenci se ponavadi predstavijo z raznimi skeči, plesnimi točkami, glasbenimi nastopi…  
 

 
Slika 4: Zaključna prireditev (Foto: Simona Klement) 

 
11 Zaključek 

Dobro timsko delo učiteljev in dobro usklajena učiteljska ekipa je pogoj za uspešno izvedbo 
šole v naravi. Če je ob tem prisotno še obilo dobre volje ter velika mera prijaznosti se učenci 
dobro počutijo, izboljšajo svoje plavalne sposobnosti ter se zadovoljni in bogatejši za novo 
življenjsko izkušnjo vrnejo domov. 
 
Šola v naravi pusti učencem lepe in prijetne spomine in prispeva k veselejšemu in 
srečnejšemu otroštvu. Učenci še dolgo govorijo o prijetnih izkušnjah s poletne šole v naravi 
in ostane jim lep spomin za celo življenje.  
 
S tem, da učence v šoli v naravi marsikaj naučimo in izpopolnimo v znanju plavanja pa 
uresničujemo latinski rek: »Non schole, sed vitae discimus.« (Ne za šolo, ampak za življenje).  
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Vanja Kocjančič Kuhar 
Osnovna šola I Murska Sobota 

PREŽIVLJANJE DNEVOV DEJAVNOSTI V NARAVI 
 
Povzetek 
Učitelji se vedno bolj srečujemo s svojo drugačno vlogo v učnem procesu. Globalizacija, 
tehnološki napredek, doba vse naprednejših računalnikov in pametnih telefonov naše 
otroke »sili« v preživljanje časa v zaprtih prostorih, daleč od drugih ljudi. Razen družine in 
okolja smo učitelji tisti, ki imamo možnost, da pri učencih oblikujemo vedenje in nazore, ki 
dolgotrajno vplivajo na njihov razvoj in vzbudijo občutljivost do življenja samega. Zato smo 
se učitelji vedno bolj prisiljeni posluževati drugačnih oblik in metod dela, jih popeljati iz 
njihovega zaprtega sveta v naravo in jih aktivno vključiti v delo. Ena izmed oblik dela, ki nam 
jih ponuja šolski sistem je šola v naravi. Narava, velika učilnica, nam nudi neizmerno 
možnosti, da našim učencem ponudimo drugačen, bogat in pester način učenja, ki bo 
vplival na vse vidike njihovega razvoja. 
 
Ključne besede: šola v naravi, razvoj otrok 
 
 

EXPERIENCING DAYS OF ACTIVITIES IN NATURE 
 
Abstract 
Teachers are increasingly encountering their different role in the learning process. 
Globalization, technological advancement, the era of increasingly advanced computers and 
smartphones "forces" our children to spend time indoors, far from other people. Apart 
from family and the environment, teachers are those who have the ability to shape 
behavior and ideas that students have a long-lasting impact on their development and 
cause sensitivity to life itself. Therefore, teachers are increasingly forced to use different 
forms and methods of work, take them from their closed world into nature, and actively 
engage them in work. One of the forms of work offered by the school system is school in 
nature. Nature, a great classroom, offers us immense opportunities to offer our students 
a different, rich and varied way of learning that will affect all aspects of their development. 
 
Keywords: school in nature, child development 
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1 Uvod 

Informacije prihajajo z veliko hitrostjo, s še večjo pa se spreminjajo. Učenci naj bi bili tisti, ki 
naj bi jih znali sprejeti, predelati in uporabiti na pravem mestu in ob pravem trenutku. 
Učenci ob vsej tej »naglici« in tehnologiji postajajo otopeli. Zato smo tukaj učitelji, da jih 
motiviramo. Motiviramo pa jih lahko le na vedno, za učence, nove načine. Vsak učitelj, ki je 
odraščal pred silovitim razvojem tehnologije se mora le zazreti vase in se spomniti svojega 
otroštva. Kje smo se igrali? Kaj smo delali? Smo bili polni življenja in veselja? Odgovor je 
»da«. Igrali smo se zunaj, na dvorišču, na poljih in gozdovih, v peskovniku, delali tortice, 
gradili, podirali…. Da, bili smo umazani, utrujeni ampak »živi«. 
 
Da bi učence motivirali in jih vrnili nazaj k naravi jih moramo tja tudi popeljati. Pomemben 
del učnega procesa v šoli je torej tudi učenje v naravi. Šola v naravi nam omogoča, da učenci 
nekaj svojega časa preživijo v njej, si pridobivajo izkušnje, razvijajo samopodobo, 
sprejemajo drugačnost, so odgovorni do samih sebe in drugih, razvijajo pozitiven odnos do 
narave in se srečajo s samostojnim življenjem izven doma. 
 
2 Šola v naravi 

Življenje in delo v naravi je pomemben del drugačnega učnega procesa otrok v šoli. Še 
posebej otrok, ki prvič ali drugič odidejo od doma in se srečajo s samostojnim življenjem. 
Učenci preživijo skupaj večji del dneva in tako lahko bolje spoznajo svoje sošolce. Odnos 
med učiteljem in učencem je sproščen. Učitelj je prijatelj, ki svetuje, pomaga in živi skupaj s 
svojimi učenci. Večina otrok pa se zelo rada kasneje v življenju spominja dnevov v naravi kot 
najprijetnejšega dela šolanja in druženja s sošolci. (Varnostni načrt OŠ I Murska Sobota, 
2017/18) 
 
Konceptualna opredelitev šole v naravi za devetletno osnovno šolo pravi: 
»S specifično organizacijo dela šola v naravi uresničuje predvsem program, katerega cilji, 
dejavnosti in vsebine iz večučnih načrtov so vezani na drugačno izvedbo (na primer 
terensko delo, projektne naloge, športne dejavnosti) in za katerega je zlasti pomembno 
medpredmetno povezovanje in prepletanje znanja različnih predmetnih področij ter 
vpetost v naravni in družbeni prostor, to je povezava z okoljem, v katerem šola v naravi 
poteka. Program šole v naravi se za skupine učencev praviloma izvaja v naravnem okolju. 
Prav ta specifična organizacijska oblika zagotavlja večjo možnost izvajanja vseh elementov 
socialno integracijske vloge vzgojno-izobraževalnega programa.  
(Koncept šole v naravi za devetletno osnovno šolo 2001, str.4) 
 
S tem, da učence peljemo v naravno okolje, vzbudimo v njih nekatere procese, ki jih težko 
»zaženemo« v učilnici. Učenci pa lažje razumejo stvari, ki jim jih predstavljamo. 
 
Učenci v naravi razvijajo pomembne veščine in lažje prihajajo do novih spoznanj na 
konkretnih primerih in lastnih izkušnjah ob uporabi vseh čutil. Pri tem se gibajo še na 
svežem zraku, s čimer poskrbimo še za njihov zdrav telesni razvoj. 
 
3 Preživljanje dnevov dejavnosti v naravi 

Kot študentka sem kot »vodička« zelo rada spremljala otroke v zdravstveno kolonijo v 
Baško, kjer sem dvanajst dni preživela v njihovi družbi, se od njih učila, jih varovala in z njimi 
uživala. V petih letih sem se veliko naučila in se pri tem še zabavala.  
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Ko sem nastopila službo sem bila najprej učiteljica v podaljšanem bivanju, vendar sem 
hodila v šolo v naravi kot učiteljica plavanja, pa tudi kot učiteljica smučanja v zimsko šolo v 
naravi. Nabrala sem si kar nekaj izkušenj in vsaka je bila zame posebna, saj sem takrat 
otroke in učence videla v drugačni luči.  
 
Ko sem nastopila delo kot razrednik četrtih razredov, naša šola pa v devetletni program, se 
je šola v naravi prenesla v peti razred. Do tretjega razreda naši učenci opravijo le obvezni 
plavalni tečaj v tretjem razredu, ki ga opravijo blizu domačega kraja in se vsakodnevno 
vračajo domov. 
 
Po nekaj letih dela v četrtem razredu pa se mi je porodila zamisel, da bi tudi četrtošolci 
lahko nekaj dni preživeli v naravi, zunaj učilnice in na drugačen način pridobivali znanje in 
veščine. Pri tem pa preživeli nekaj dni, nekateri prvič, od doma, brez staršev. V timu učiteljic 
smo združile moči in skupaj naredile program dela s cilji in vsebinami, ki bi jih uresničile. Ker 
bi večina učencev bila prvič odsotna od doma in glede na njihovo starost smo se odločile za 
krajšo odsotnost in sicer tri dni.  
 
Odločile smo se, da bomo v šoli v naravi uresničile tri dni dejavnosti. In sicer športni dan, 
naravoslovni dan in tehniški dan.  
 
Izhodišča za dneve dejavnosti so zapisana v konceptu dni dejavnosti in pravijo, da »dnevi 
dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, 
jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje 
spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci in učenke 
znanje različnih področij med seboj povezujejo v celoto«. (Koncept dni dejavnosti za 
devetletno osnovno šolo 1998, str.1). Če pa se to dogaja v naravi, daleč od doma, pa je še 
toliko intenzivnejše. 
 
Smo velika šola s tremi paralelkami, v kateri je po navadi 25 otrok. Torej, če smo želele da 
gre v šolo v naravi celotna generacija skupaj, smo morale najti lokacijo, ki sprejme takšno 
število otrok. Ker večina CŠOD-jev sprejme bistveno manj otrok smo iskale tudi druge 
možnosti. Odločile smo se za Pohorje in bivanje v Ruški in Čandrovi koči. Lokacija nam je 
ustrezala tudi zaradi bližine Murske Sobote in hkrati tudi dovolj oddaljene.  
 
Splošni cilji in cilji šole v naravi, ki smo si jih zastavile so: 

- učenci spoznajo učne vsebine v naravnem okolju in razvijejo samostojnost, 
- poglobijo socializacijske prvine (strpnost, prijateljstvo, pripadnost…). 
- spoznajo kulturno in naravno dediščino, 
- razvijejo iznajdljivost v konkretnih situacijah na terenu,  
- peljejo se z javnim prevoznim sredstvom in se navajajo na kulturno in varno 

obnašanje med vožnjo  
- upoštevajo pravila varne hoje v prometu,  
- se družijo tudi izven šolskega časa, 
- nudijo oporo in vzpodbudo sošolcem pri usvajanju osebnih dosežkov, 
- se navajajo na hojo po gozdu, 
- odpadke znajo odvreči na primerna mesta, 
- vadijo osnove plezanja, 
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- spoznajo značilnosti dreves in gozdov (listavci, iglavci, listnati, iglasti in mešani 
gozd) 

- so v naravi, spoznavajo živalski svet, 
- krepijo telo in duha. 

 
Aktivnosti v šoli v naravi: 

- Športne aktivnosti: 
o vzdržljivostni pohodi, 
o orientacijski pohodi, 
o spremljanje svoje kondicije in napredka v vzdržljivostni spretnosti, 
o osnove plezanja. 

- Naravoslovne aktivnosti: 
o pohodi z aktivnim spremljanjem vodnika in njegovih razlag, 
o zdrav način življenja, 
o orientacija, 
o bogastvo naših tal in naravne danosti Pohorja. 

- Likovne in literarne aktivnosti: 
o zapisovanje vtisov,  
o zbiranje gradiv in  
o likovno izražanje. 

- Zabavne aktivnosti in še kaj … 
o kviz, 
o družabne igre. 

 
3.1 Športni dan – Plezanje v pustolovskem parku Betnava 

Ker je Pohorje v bližini Maribora, smo vsebino športnega dne prilagodile lokaciji, hkrati pa 
smo želele učencem ponuditi nekaj novega, zanimivega in koristnega. Odločile smo se za 
izvajanje športnega dne v Pustolovskem parku Betnava, kjer učenci pridobivajo veščine 
plezanja, ravnotežja in drugih osnovnih motoričnih spretnosti. Plezanje po drevesih z 
raznimi motoričnimi in spretnostnimi vajami je učencem vedno zabavno in po navadi je to 
dan, ki jim najbolj ostane v spominu. 
 
Kot zaključek čudovitega dneva pa nas zvečer obišče tudi »mojster kvizov«, gospod Darko 
Hederih, ki učence preizkuša še v njihovem poznavanju narave skozi zabavni kviz. 
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Slika 1: Pustolovski park Betnava 

 

 
Slika 2: Male sive celice 

 
3.2 Naravoslovni dan – Živalstvo in rastlinstvo 

V skladu z učnim načrtom učenci na naravoslovnih pohodih spoznavajo živalstvo in 
rastlinstvo, sestavo tal, sestavo gozda in gozdne prebivalce. Spoznavajo razlike med 
rastlinami, drevesi, opazujejo živalske sledi in njihova bivališča. 
Pri tem pa uporabljajo vseh pet čutil.  
 
Zvečer nas obišče lovec in planinec in ob slikah poglobi še tiste skrite kotičke in skrivnostne 
prebivalce, ki jih nismo obiskali ali srečali. 
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Slika 3: Čutimo naravo 

 

 
Slika 4: Noč v gozdu 

 
3.3 Tehniški dan – Orientacijski pohod 

Na orientacijskem pohodu z učenci ugotavljamo smeri neba, se orientiramo na različne 
načine, ki smo se jih naučili pri pouku. V praksi, v naravi, se naučimo orientirati po soncu, 
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iščemo mah na drevesu, gledamo zvezde, uporabljamo kompas, uro in ko pridemo na cilj 
doživimo še pravi planinski krst. 
 
Le kaj je boljše kot slišano v učilnici preizkusiti v naravi? Le kaj je boljše kot izkustveno učenje 
v naravi? Ostane pa v otroških glavah. 
 

 
Slika 5: Planinski krst 

 
4 Zaključek 

Šola v naravi pomeni za vse udeležence neprecenljivo izkušnjo, ki pomembno pripomore k 
dvigu kakovosti medsebojnih odnosov, k trajnejšemu in bolj uporabnemu znanju učencev, 
razvijanju socialnih spretnosti, navajanju na samostojnost, prevzemanje odgovornosti ... 
(Štemberger, 2015, str. 5)  
 
Učenci radi živijo zdravo in se radi gibajo. Vendar potrebujejo pri tem konstantno in veliko 
vzpodbude ter roko, ki jih vodi. V šoli smo to učitelji, doma so to starši. Popeljimo jih v 
naravo. Ker vemo, da je vpliv vrstnikov za pridobivanje novih znanj in veščin izrednega 
pomena, moramo tudi pri procesu šolskega učenja učencem zagotoviti možnost za 
sodelovanje z drugimi. Za povrhu pa to uresničimo še v zdravem življenjskem okolju, kjer je 
življenje razgibano, na drugačen način – v naravi. In naš recept za uspeh je tu. 
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MODEL PRIPRAVE IN IZVEDBE EKSKURZIJE V 1. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
 
Povzetek 
V prispevku predstavljamo večfunkcionalni didaktično – organizacijski model priprave, 
izvedbe in evalvacije ekskurzije v 1. razredu osnovne šole, ki smo jo za 18 učencev izvedli 
maja 2018, v okviru športnega dne. Vodilni cilj ekskurzije je bil učencem z medpredmetnim 
pristopom predstaviti turistično kmetijo, pestrost živalskega in vegetacijskega sveta, 
življenje in delo na njej in dejavnosti, ki jih izvaja. 
Kompleksnost modela ekskurzije zahteva velik strokovni angažma učitelja, v katerem 
aktivno sodelujejo tudi učenci, saj se aktivnosti morajo naravnati na psihosocialne 
zmožnosti učencev. S cilji ekskurzije predhodno seznanimo učence in tudi starše.  
Po opravljenii ekskurziji smo izvedli poglobljeno evalvacijo ključnih didaktično – pedagoških 
učinkov na ravni učitelja, učenca, šole in okolja.  
 
Ključne besede: ekskurzija, osnovna šola, medpredmetni pristop 
 

MODEL OF PREPARATION AND EXECUTION OF EXCURSION IN FIRST GRADE 
OF PRIMARY SCHOOL 

 
Abstract 
The paper presents a multifunctional didactic model how to prepare, organize, execute 
and evaluate an excursion in the first grade of the primary school, which was carried out 
for 18 pupils in May 2018. The main aim of the excursion was a presentation of a tourist 
farm: diversity of the animal and vegetation world, life and work on it and the activities that 
must be done on it.  
The complexity of the model of excursion requires a great professional engagement of the 
teacher, in which pupils must also actively participate, as the activities must be focused on 
the psychosocial abilities of the pupils. With the goals of the excursion, we need to get 
acquainted the pupils as well as parents. 
After the excursion, we carried out an in-depth evaluation of the didactic-pedagogical 
effects on the level of the teacher, the pupil, the parents and the environment. 
 
Keywords: excursion, primary school, cross-curricular approach 
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1 Uvod  

Učitelj se v današnjem kompleksnem vseživljenjskem učnem okolju sooča s številnimi izzivi 
in dilemami pri organizaciji izvenšolskih dejavnosti, med katere uvrščamo tudi ekskurzijo. 
Prav zato želimo v prispevku predstaviti večfunkcionalni didaktično – organizacijski model 
priprave, izvedbe in evalvacije ekskurzije v 1. razredu osnovne šole, ki bo učiteljem lahko v 
pomoč. Ekskurzijo smo kot študijo primera v okviru športnega dne za 18 učencev 1. razreda 
osnovne šole izvedli maja 2018. Vodilni cilj ekskurzije je bil učencem z medpredmetnim 
pristopom predstaviti turistično kmetijo, pestrost živalskega in vegetacijskega sveta, 
življenje in delo na njej in dejavnosti, ki jih izvaja. 
 
Učitelji poročajo o dilemah, kako kakovostno organizirati ekskurzijo, da zaobsežemo 
zastavljene cilje, medpredmetno povezavo, ki bi prispevala k usvajanju novih znanj in bi bila 
atraktivna za učence. Namen tega prispevka je predstaviti model ekskurzije v večplastnosti 
priprave, izvedbe in evalvacije. 
 
2 Teoretična izhodišča  

Uvodoma želimo najprej opredeliti pojme, povezane z ekskurzijo, kar nam bo v pomoč pri 
razumevanju ekskurzije kot vzgojno-izobraževalne oblike usvajanja novega znanja.  
 
Pojem ekskurzija ljudje zamenjujejo s pojmom izlet. Izlet je samo potovanje, ki je 
namenjeno razvedrilu in zabavi. Pojem ekskurzija je kompleksnejši, saj zaobjema različne 
oblike in metode ter omogoča v širini medpredmetnosti realizacijo mnogih vzgojno-
izobraževalnih ciljev.  
 
Klasinčeva (1996) poudarja, da je ekskurzija pomembna praktična dopolnitev teoretičnega 
dela, ki se izvaja v razredu. Ivanšek (1999) navaja, da so ekskurzije zelo pomemben del 
vzgojno-izobraževalnega procesa, saj veliko učencev razume določene pojave in procese 
šele takrat, ko jih praktično spoznajo in si jih ogledajo. Ciglerjeva (1996) pravi, da je 
ekskurzija oblika in metoda, ki neposredno poučuje vzgojno-izobraževalne vsebine, ki jih 
ne moremo izvajati v razredu. Ekskurzije so priložnost za učenje izven razreda, tako za 
predšolske otroke (Rejc, 2016), učence osnovnih šol in dijake srednjih šol. Od dela v razredu 
se razlikujejo po tem, da zahteva drugačne metode ter širše načrtovane priprave, saj se 
pouk izvaja izven šole. Učenci praktično raziskujejo to, kar so predhodno v razredu 
teoretično spoznali. Na ta način pridobljeno znanje z medpredmetnim povezovanjem 
učenci razširijo in utrdijo ali pa pridobijo novo znanje v različnih življenjskih situacijah in 
okoljih (Jesenek, 2005). 
 
Ločimo različne vrste ekskurzij, ki jih mora učitelj poznati, da bo tako lahko kompetentno 
načrtoval, izvedel in evalviral vzgojno-izobraževalne učinke ekskurzije na različnih ravneh 
deležnikov, ki sodelujejo v tem procesu. 
 
Poznamo različne opredelitve in vrste ekskurzij. Ekskurzije so lahko časovno različne: nekaj 
urne, celodnevne ali večdnevne. Poznamo različne ekskurzije glede na število učencev: 
skupino učencev, razred, več razredov skupaj. Ekskurzijo lahko organiziramo v domačem 
kraju, v domovini ali celo v tujini. Glede na učno vsebino poznamo: zemljepisno, 
zgodovinsko, naravoslovno in tehnično ekskurzijo ipd. Ekskurzije ločimo tudi glede na kraj 
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izvedbe: v naravi, v gospodarskih objektih, podjetjih in obrtnih delavnicah, v kulturnih 
ustanovah ipd. 
 
Ključni korak za uspešno izvedbo evalvacije je prav priprava na ekskurzijo, v katero morajo 
biti vključeni učenci, starši, učitelji in ostali, ki sodelujejo. Učence na ekskurzijo ustrezno 
pripravimo. Seznanimo jih s ciljem ekskurzije, kaj bodo obiskali, kaj bodo videli, s pravili 
obnašanja, z varnostnimi ukrepi, s potekom dela, kaj potrebujejo s seboj. Tudi starše je 
potrebno predhodno na roditeljskem sestanku seznaniti z namenom, vsebino, z datumom, 
s časovnim razporedom, s prehrano, spremljevalci in s ceno ekskurzije. Uspešnost 
ekskurzije je odvisna od kakovostne priprave programa, za katerega je odgovoren učitelj. 
Izvedba ekskurzije pomeni uresničitev predhodnih priprav učitelja in učencev. 
 
Pri dnevih dejavnosti, ki jih organiziramo v šolah, na različne načine spodbujamo učenčevo 
radovednost in izkustveno učenje. Pri ekskurzijah je učencem zanimivo to, da preživijo čas 
v drugačnem okolju, neznanem, spoznavajo njegove zanimivosti, posebnosti. 
 
3 Organizacijski pristop izvedbe ekskurzije v 1. Razredu osnovne šole: študija primera  

V nadaljevanju kot študijo primera predstavljamo izvedba ekskurzije v 1. razredu OŠ 
Kajetana Koviča Radenci. Na začetku šolskega leta smo načrtovali destinacijo za nekajurno 
ekskurzijo ob koncu šolskega leta. Odločili smo se, da bomo obiskali turistično kmetijo, ki 
se ukvarja s čebelarstvom, z različnimi dejavnostmi za obiskovalce, katerim nudi tudi 
možnost nočitev na turistični kmetiji. Pri tradicionalnem zajtrku, ki ga izvajamo že nekaj let 
na naši šoli, imajo učenci priložnost spoznati in okusiti ponujene dobrote slovenskih kmetij. 
Odločili smo se, da pokažemo učencem načine pridobivanja in jim približamo produkcijo 
slovenske hrane, posebej s pridelavo in z vrstami medu. 
 
Rezervirali smo avtobus pri prevoznem podjetju, ki sodeluje z našo šolo in pripravili vso 
potrebno dokumentacijo, prvo pomoč in telefonske številke staršev za primer, če bi jih bilo 
potrebno poklicati, fotoaparat za beleženje dogodkov. Vzpostavili smo stik z lastnikom 
turistične kmetije in se z njim dogovorili za termin in dejavnosti na njihovi kmetiji. V razredu 
je 18 učencev, kar pomeni, da sva učence spremljali na ekskurziji razredničarka in druga 
strokovna delavka v 1. razredu. Ekskurzijo smo izvedli meseca maja 2018. Z učenci smo se 
zbrali na avtobusni postaji, kjer smo preverili prisotnost učencev. Sledila so navodila in 
pojasnitev časovne razporeditve. Z avtobusom smo se odpravili proti cilju in med potjo 
opazovali pokrajinsko pestrost in dinamiko prometa.  
 
Na turistični kmetiji smo si gledali hleve, pašnik in čebelnjak. Videli smo veliko različnih vrst 
živali, jih opisali in primerjali mladiče z odraslimi živalmi, jih hranili in božali ob prisotnosti 
lastnika. Poimenovali smo tudi določeno živalsko družino, kar je tudi vidno na fotografiji 1 
in fotografiji 2. 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

415 

 
Fotografija 1: V zajčniku. Vir: Kolbl, R., 2018. 
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Fotografija 2: Piščanček se predstavi. Vir: Kolbl, R., 2018. 

 
Nato smo si ogledali čebelnjak. Seznanili smo se z delom in nalogami čebelarja ter s 
postopkom pridobivanja medu. Čebelar nam je pokazal zaščitna oblačila in klobuke. 
Učencem je razdelil zaščitne klobuke, ki jih je varoval pred čebeljim pikom, kar je prikazano 
na fotografiji 4. Povedal je, da čebele pičijo samo takrat, kadar se čutijo ogrožene. Pokazal 
je panje, čebele delavke, matico in trota ter pojasnil njihove naloge v čebelnjaku. Poleg 
pridobivanja različnih vrst medu čebelar izdeluje sveče in mila iz voska. Njihove izdelke smo 
lahko kupili v njihovi domači trgovini. Na turistični kmetiji smo pojedli malico, ki so jo učenci 
prinesli s seboj v nahrbtnikih. Po malici so sodelovali v ustvarjalni delavnici, kjer so iz voska 
izdelovali sveče, kar je prikazano na fotografiji 3. Svoje izdelke so učenci lahko odnesli 
domov za spomin. 
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Fotografija 3: Ustvarjalna delavnica. Vir: Kolbl, R., 2018. 

 

 
Fotografija 4: Mladi čebelarji. Vir: Kolbl, R., 2018. 
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4. Didaktični model ekskurzije v 1. razredu osnovne šole: študija primera  

4. 1. Cilji ekskurzije 

Zastavili smo si cilj, seznaniti učence s tradicionalno pridelavo hrane na turistični kmetiji, 
približati učencem živali, ki jih poznajo iz knjig in različnih medijev, načrtovati in izvesti 
dejavnosti z aktivnim sodelovanjem učencev. 
 
4. 2. Medpredmetno povezovanje 

Primer medpredmetnega povezovanja pri uresničevanju ciljev naše ekskurzije je prikazan v 
tabeli 1, kjer smo ustrezne cilje posameznih predmetov povzeli iz učnih načrtov za 
devetletno osnovno šolo1.  
 
Tabela 1: Medpredmetno povezovanje kot priložnost za večdimenzionalni didaktični model 
ekskurzije v 1. razredu osnovne šole  

Predmet Vzgojno-izobraževalni cilj 

SPOZNAVANJE OKOLJA Prepoznajo, poimenujejo različna živa bitja in okolja, spoznajo, 
kaj potrebujejo sami in druga živa bitja za življenje 

SLOVENSKI JEZIK Poimenujejo predmete in bitja s književnimi besedami, določijo 
število zlogov v besedi, začetni in končni zlog v besedi, 
prepoznavajo začetni in končni glas v besedi 

MATEMATIKA Iščejo podatke iz preglednic in prikazov, ter sami predstavljajo 
podatke v preglednicah in s prikazi 
Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20 

ŠPORT Sproščeno izvajajo različne oblike gibanja 

LIKOVNA UMETNOST V svoje likovne izdelke vnašajo svoj čustveni doživljaj 

GLASBENA UMETNOST Z zvoki posnemajo stvari in živali, sproščeno zapojejo otroške in 
ljudske pesmi 

Vir: Lastna raziskava, 2018.  
 
Korelacija s predmetom spoznavanje okolja z vzgojno – izobraževalnimi cilji ekskurzije  
a) Učenci narišejo nekaj živali, ki so jih videli in jih opišejo: barvo, velikost, število nog... 
b) Napišejo, kaj jedo živali in poimenujejo živalsko družino, npr. konj, kobila, žrebe... 
 
Korelacija s predmetom slovenski jezik z vzgojno – izobraževalnimi cilji ekskurzije  
Učencem ponudimo sličice različnih živali: muca, krava, raca, ovca, koza, čebela.  
a) Učenci poimenujejo živali na sličicah, določijo število zlogov v besedi, začetni in končni 

zlog v besedi, prepoznavajo začetni in končni glas v besedi. 
b) Učenci pišejo povedi, v katerih uporabijo živali na sličicah. 
 
Korelacija s predmetom matematika z vzgojno – izobraževalnimi cilji ekskurzije 
Učencem ponudimo preglednice z različnimi živalmi. 
a) Učenci iščejo podatke iz preglednic in prikazov, ter sami predstavljajo podatke v 

preglednicah in s prikazi: vrstični, figurni, s stolpci. 
Učenci barvajo, pišejo števila in rišejo. 

b) Preglednicam dodamo tudi vprašanja. Učenci pišejo račune in odgovore. 

                                                        
1 Uradna spletna stran projekta se nahaja na povezavi http://mcme.scoalaionelteodoreanuiasi.ro/, lokalna spletna 

stran se nahaja na http://mcme.osbeltinci.si/ 

http://mcme.scoalaionelteodoreanuiasi.ro/
http://mcme.osbeltinci.si/
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Katerih živali je največ? Katerih živali je najmanj? Katerih živali je enako mnogo? Koliko je 
skupaj muc in mišk? Ali je kokoši več kot rac? 

c) Rešujejo besedilne naloge in računajo z enotami (euro).  
Avtobusni prevoz stane 8€, kosilo v gostilni 4€. Koliko € stane ekskurzija? 

 
Korelacija s predmetom šport z vzgojno – izobraževalnimi cilji ekskurzije 
Učenci v naravi izvajajo različne oblike gibanja: hoja, tek, skakanje, plezanje, plazenje, igre 
z žogo. 
 
Korelacija s predmetom likovna umetnost z vzgojno – izobraževalnimi cilji ekskurzije 
Učenci narišejo živali, ki so jih videli na ekskurziji in v svoje likovne izdelke vnašajo svoj 
čustveni doživljaj. 
 
Korelacija predmetom glasbena umetnost z vzgojno – izobraževalnimi cilji ekskurzije 
Učenci z zvoki posnemajo stvari in živali, sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi o 
živalih.  
 
5 Matrika učinkov ekskurzije: študija primera  

Pedagoško-didaktični in psihosocialni učinki na posameznika v učnem procesu so ključni, ki 
jih želimo doseči z različnimi vzgojnimi in učnimi aktivnostmi ter na koncu tudi kritično 
evalvirati.  
 
Diseminacijo, posredovanje in širjenje informacij različnim posameznikom in ciljnim 
skupinam prikažemo v tabeli 2. Vidimo, kako se desiminacija odraža pri posameznih 
predmetih. 
 
Tabela 2: Matrika učinkov ekskurzije na ravni učenca, učitelja, šole in okolja  

Predmet 
Učinki na ravni: 

učenca učitelja šole okolja 

SPOZNAVANJE 
OKOLJA 

- Spoznajo živali na 
turistični kmetiji 
- Seznanijo se z 
dejavnostmi 
turistične kmetije 
- Spoznajo in 
degustirajo štiri 
vrste medu 
- Sodelujejo v 
ustvarjalni delavnici 

- Pripelje učence na 
turistično kmetijo 
- Vodi učence na 
ekskurziji 
- Povezuje teorijo s 
prakso 
- Spodbuja učence 
pri sodelovanju na 
delavnici 

- Širijo svoje 
izkušnje na druge 
učitelje 
- Seznanijo druge 
učence šole o 
svojih doživetjih 

- Širijo svoje 
pozitivne izkušnje 
- Seznanijo starše o 
svojih doživetjih 
- Seznanijo širšo 
okolico o svojih 
doživetjih 

SLOVENSKI JEZIK - Naučijo se 
književna 
poimenovanja za 
živali 
- Širijo svoj besedni 
zaklad 
- Pišejo kratke 
povedi z uporabo 
danih besed 
- Upoštevajo piko na 
koncu povedi 

- Seznani učence s 
književnimi 
poimenovanji za 
živali 
- Spodbuja širjenje 
besednega zaklada 
- Nadzoruje pisanje 
povedi in 
upoštevanje pike 

- Širijo besedni 
zaklad na druge 
učence šole 

- Pridobivanje in 
širjenje znanja 
materinega jezika 
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MATEMATIKA - Spoznajo 
uporabnost 
tematike v 
vsakdanjem 
življenju 
- Seznanijo se s 
številom 
posameznih vrst 
živali in s številom 
živali posamezne 
vrste 

- Spodbuja 
razvijanje 
pozitivnega odnosa 
do matematike 
- Pomaga učencem 
pri preštevanju 
živali 

- Širijo znanje o 
uporabnosti 
matematike v 
vsakdanjem 
življenju na druge 
učence šole 
- Sodelovanje na 
matematičnem 
tekmovanju 

- Pridobivanje in 
širjenje znanja 
uporabnosti 
matematike v 
vsakdanjem življenju 

ŠPORT - Učenci aktivno 
sodelujejo pri 
različnih oblikah 
gibanja 

- Hoja 
- Tek 
- Skakanje 
- Plezanje 
- Plazenje 
- Žoganje 

- Poskrbi za varnost 
in pravila pri 
športnih 
dejavnostih 
- Spoštuje načelo 
enakih možnosti za 
vse učence 
- Spremlja in 
spodbuja učence 

- Sodelovanje na 
različnih športnih 
aktivnostih na 
ravni šole 

- Prepoznavnost šole 
na različnih športnih 
tekmovanjih v občini 
in širše 

LIKOVNA 
METNOST 

- Krepijo 
povezovanje z 
drugimi 
predmetnimi 
področji in z 
vsakdanjim 
življenjem 
- Ob likovnem 
izražanju razvijajo 
emocionalne 
kvalitete 

- Spodbuja 
povezovanje z 
drugimi 
predmetnimi 
področji in z 
vsakdanjim 
življenjem 
- Spodbuja razvoj 
emocij ob likovnem 
izražanju 

- Sodelovanje na 
različnih likovnih 
natečajih 
- Sodelovanje z 
likovnimi deli na 
različnih 
razstavah 

- Sodelovanje na 
različnih likovnih 
natečajih in 
razstavah na državni 
ravni 

GLASBENA 
UMETNOST 

- Razvijajo aktiven 
odnos do glasbe 

- Povezuje glasbo z 
različnimi 
predmetnimi 
področji 

- Sodelovanje na 
različnih šolskih 
prireditvah z 
glasbenim 
udejstvovanjem 
učencev 

- Sodelovanje na 
različnih izvenšolskih 
prireditvah z 
glasbenim 
udejstvovanjem 
učencev 

Vir: Lastna raziskava, 2018.  
 
6 Evalvacija ekskurzije: študija primera 

Učinki ekskurzije na ravni učitelja  

V šoli naredimo zaključek. Zberemo vtise in mnenja učencev. Povzamemo, katera nova 
znanja so učenci usvojili. Postavljamo vprašanja, na katera učenci odgovarjajo. Povabimo 
učence, da svoje vtise izrazijo likovno in narišejo risbico. 
 
Učinki ekskurzije na ravni učenca 

Cilji ekskurzije so bili realizirani. Učenci so spoznali živali in prejšnje znanje povezali z novim. 
Opazili smo, da si učenci želijo neposrednega stika z živalmi, saj so ob neposrednem stiku z 
njimi izkazovali veselje in zadovoljstvo. Aktivno so sodelovali na ustvarjalni delavnici, kar 
potrjujejo njihovi izdelki. 
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Učinki ekskurzije na ravni staršev 

Starši so bili seznanjeni s cilji, ki so bili uresničeni, s ceno, ki smo jo natančno analizirali. 
Ugotovili so, da je bilo za varnost poskrbljeno, saj so prišli učenci domov nepoškodovani, z 
novim znanjem in polni lepih vtisov. Ekskurzija je potekala točno tako, kot je bila 
načrtovana. Največji dokaz za uspešno izvedbo ekskurzije je bilo zadovoljstvo učencev. 
 
7 Zaključek  

Kompleksnost modela ekskurzije zahteva velik strokovni angažma učitelja, v katerem 
aktivno sodelujejo tudi učenci, saj se aktivnosti morajo naravnati na psihosocialne 
zmožnosti učencev. Vodilni cilj ekskurzije je bil učencem z medpredmetnim pristopom 
predstaviti turistično kmetijo, pestrost živalskega in vegetacijskega sveta, življenje in delo 
na njej in dejavnosti, ki jih izvaja. Cilji ekskurzije so bili uresničeni. Učenci so spoznali živali 
in prejšnje znanje povezali z novim. 
 
8 Priloga 

Relacija Ura Dejavnosti 

Avtobusna postaja 
Radenci 

8.00 
Zbiranje učencev in spremljevalcev, preverjanje prisotnosti in 
podajanje navodil  

Vožnja do turistične 
kmetije 

8.00. – 9. 00 
Učenci spremljajo pot in promet in opazujejo pokrajino 

Turistična kmetija 
Čebelnjak 

9.00 – 10. 00 

Ogled kmetije in živali. 
Opazujejo, hranijo in božajo živali.  
Obisk čebelnjaka. Učenci poslušajo razlago in sodelujejo z 
vprašanji. 

Malica  10.00 – 10.30 Kulturno uživanje hrane in druženje 

Delavnica 10.30 - 11. -00 
Aktivno sodelovanje na delavnici. Poslušajo razlago in sledijo 
navodilom 

Športne aktivnosti 11. 00 – 12.00 Aktivno sodelujejo pri športnih aktivnostih 

Vožnja z avtobusom 12.00 - 12.30 Učenci se vozijo do lokacije, kjer imajo kosilo 

Kosilo 12.30 – 13. 30 Kulturno uživanje hrane 

Prosti čas 13.30 – 14. 30 
Učenci izkoristijo prosti čas za počitek in dejavnosti po 
lastnem izboru. 

Vračanje domov 14. 30 - 15.00 Prihod v domači kraj, na AP Radenci. Predaja učencev in slovo. 

 
Vir: Lastna raziskava, 2018.  
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Polonca Kolbl Ivajnšič  
Osnovna šola Betlinci 

STROKOVNE EKSKURZIJE V OKVIRU IZBIRNIH PREDMETOV  
 
Povzetek 
Ekskurzija je v vzgojno-izobraževalni proces vključena kot skupek posebnih oblik in metod 
dela, ki najbolje uresničujejo koncept izkustvenega učenja. Ker učitelji zmeraj želimo, da je 
naše poučevanje zanimivo, inovativno in motivacijsko, so tovrstne metode dela zelo 
dobrodošle. Prispevek je nastal z namenom prikaza strokovnih ekskurzij kot dober primer 
popestritve šolskega vsakdanjika v sklopu izbirnega predmeta Vzgoja za medije. 
Predstavljeni so trije primeri dobre prakse, kjer se osredotočamo na kompetence v sklopu 
področja radia, televizije in tiska. Definitivno organizacija ekskurzij vzame učiteljem več 
časa ter posledično povzroči več skrbi zaradi varnosti, pa je doprinos k razvoju učenčevih 
kompetenc toliko večji. 
 
Ključne besede: izbirni predmet, strokovna ekskurzija, radio, tisk, televizija 
 
 

EXCURSIONS WITHIN SELECTIVE SUBJECTS 
 
Abstract 
The excursion is included in the educational process as a set of special forms and methods 
of work that best realize the concept of experiential learning. Since teachers always want 
our teaching to be interesting, innovative and motivational, such methods of work are very 
welcome. This contribution was created with the purpose of displaying professional 
excursions as a good example of the enrichment of school everyday life as part of the 
selective subject "Education for the media". Three examples of good practice are 
presented, where we focus on competences within the field of radio, television and press. 
Definitely, the organization of the excursion takes more time for teachers and, as a result, 
creates more security concerns, but the contribution to the development of student 
competences is nevertheless even greater. 
 
Keywords: selective subject, excursion, radio, television, press 
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1 Uvod 

Tako kot pri vseh drugih predmetih se tudi pri izbirnih predmetih učitelji znova in znova 
trudimo, da učencem popestrimo standardni pouk v učilnici in jih popeljemo tudi izza 
zidove šole. Eden izmed zanimivih načinov kako učencem nekaj predstaviti, jih naučiti, da 
jim bo lažje in da si bodo znali predstavljati stvari je vsekakor strokovna ekskurzija. Zmeraj 
želimo, da je naše poučevanje zanimivo, inovativno in motivacijsko. 
 
»Ekskurzija je v vzgojno-izobraževalni proces vključena kot skupek posebnih oblik in metod 
dela, ki najbolje uresničujejo koncept izkustvenega učenja. Ponuja številne možnosti za 
medpredmetno povezovanje in sodobne poučevalne strategije, kot sta projektno in 
raziskovalno delo« 
(https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/add/ADD_SpoznajmoSlovenijo_2014_NR.pdf, str. 
9). 
 
V prispevku tako analiziram tri primere dobre prakse strokovne ekskurzije v osnovni šoli v 
sklopu izbirnih predmetov Vzgoja za medije. 
 
2 Jedro 

2.1 Izbirni predmeti vzgoja za medije 

»Predmet vzgoja za medije je sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin, vsaka se 
obravnava kot enoletni sklop: TISK, RADIO, TELEVIZIJA. Vsebine enoletnih sklopov se 
vsebinsko dopolnjujejo, možno pa je, da se učenci seznanjajo samo z enim enoletnim 
sklopom ali pa katerega preskočijo. Vsak izbirni sklop lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. 
razreda devet letne osnovne šole po eno uro tedensko oz. 35 (32 ur za učence devetih 
razredov) ur letno. Učenci, ki bodo izbrali predmet Vzgoja za medije vsa tri leta, si bodo iz 
tem, ki se ponavljajo, pridobili poglobljeno znanje«  
(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pred
meti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf, str. 5). 
 
»Predmet Tisk je zasnovan tako, da so poudarjene medijske teme tiska. Učenci spoznajo 
tudi skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami 
sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, 
film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega 
sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in 
ustvarjajo. Na koncu prvega leta učenci izdajo svoj časopis. Pri predmetu Radio se poudarijo 
radijske medijske vsebine in oblikujejo lastne radijske oddaje. Učenci tudi spoznajo razlike 
med medijskimi občinstvi. Pri predmetu Televizija je na vrsti televizija in njene značilnosti. V 
sodelovanju z lokalno televizijsko postajo učenci oblikujejo svojo televizijsko oddajo. Pri 
tem izbirnem predmetu se otroci seznanijo z delovanjem interneta. Učenci spoznajo učinke 
množičnih medijev in še posebej posamezne problematične teme, povezane z mediji, kot 
so nasilje, idoli, stereotipi. Na koncu se učenci pogovorijo o spremembi svojih navad 
spremljanja množičnih medijev in napišejo pisma uredništvom, v katerih predstavijo 
pobude za spremembo medijskih vsebin«  
(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pred
meti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf, str. 5-6). 
 
  

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/add/ADD_SpoznajmoSlovenijo_2014_NR.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf
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2.2 Strokovne ekskurzije pri izbirnih predmetih vzgoja za medije – radio, tisk in televizija  

Pri teh treh izbirnih predmetih že sam učni načrt spodbuja strokovne ekskurzije, kjer si 
učenci lahko ogledajo radijsko hišo, časopisno hišo in televizijsko hišo. Iz lastnih izkušenj 
lahko potrdim, da so učenci zelo veliko odnesli od teh strokovnih ekskurzij, saj so imeli stik 
z novinarji, voditelji in tehničnim osebjem. Videli so tonskih studie, spoznali so snemalne 
ekipe itd. 
 
Seveda je treba pred samo izvedbo strokovne ekskurzije postoriti marsikaj. Imam srečo, da 
vodstvo naše šole zelo podpira tovrstno obliko izobraževanje in pomaga pri sami 
organizaciji prevoza (avtobus) in prehrane (malica, kosila, hrana za na pot). Kot učitelj 
mentor pa sem seveda morala urediti vso dokumentacijo. Prva pomembna stvar je seveda 
število učencev. Do sedaj sem zmeraj imela dve skupini izbirnega predmeta in to je bilo 
okrog 40 ali več učencev. Glede na tako veliko število učencev sem seveda potrebovala 
datum, kdaj lahko toliko učencev in učiteljev spremljevalcev manjka v šoli. Preveriti sem 
morala tudi, da kdo od učencev na določeni datum ne piše pisnega ocenjevanja znanja. Na 
podlagi velikega števila učencev smo skupaj z vodstvom šole določi datum, kdaj lahko 
gremo in po kateri šolski uri. Zmeraj so bili učenci najmanj štiri ure pri pouku. Običajno smo 
določili datum, ko se je na šoli odvijal tehnični, naravoslovni ali kulturni dan, da učenci ne bi 
manjkali pri rednih urah pouka. Ko je znan datum odhoda je potrebno starše pisno obvestiti 
o strokovni ekskurziji in jim predstaviti tudi varnostni načrt in potek celotne strokovne 
ekskurzije. Napišejo se tudi seznami učencev, ki jih potrebujete za avtobusni prevoz in pri 
obvestilu za sodelavcev (saj bodo nekateri učenci pri določenih urah manjkali). Potem 
sledijo le še malenkosti kot so seznam skupin, saj jih v tako velikem številu ne morejo voditi 
po časopisnih, televizijskih in radijskih hišah, prva pomoč in seveda podpisane prijavnice od 
staršev. 
 
Glede samega odhoda na dan strokovne ekskurzije imajo učenci pri nas na šoli malico in 
možnost kosila, če se za njega odločijo. Za na pot zmeraj pripravimo vodo in sadje. Na poti 
domov iz strokovne ekskurzije pa se zmeraj ustavimo, kjer imajo učenci možnost toplega 
obroka, saj se vračamo v večernih urah. 
 
2.2.1 Vzgoja za medije – radio (primer dobre prakse 1) 

Ogled radijske hiše – regionalni RTV center v Mariboru 

V okviru Vzgoja za medije - radio smo se podali na pot do regionalnega RTV centra v 
Mariboru. Ko smo prispeli so nas pričakali na recepciji zaposleni, ki so nas vodili po RTV 
centru. Razdeljeni smo bili v dve skupini. Ker je regionalni RTV center zelo velik, smo si 
zraven radijskega dela lahko pogledali tudi televizijski del. Prva skupina si je odšla pogledat 
televizijski del, druga skupina pa si je odšla pogledat radijski del. Osebje nas je odpeljalo do 
studia, ki je bil po pričakovanem zelo velik in hladen. Studio je pripadal televiziji Maribor. 
Izvedeli smo, da vse oddaje, ki jih snemajo v živo, snemajo v tem studiu. Tukaj snemajo tudi 
oddajo Dobro jutro. V studiu je bilo zelo veliko kamer in različnih luči za osvetlitev. Razložili 
so nam pomen določenih naprav in pripomočkov, ki jih uporabljajo kot pomoč pri 
snemanju. Opisali so nam podrobnosti samega snemanja oddaje; kakšen je časovni zamik, 
kakšne priprave imajo pred oddajo itd. Za tem smo si ogledali masko, to je soba kjer delajo 
maske oz. polepšajo nastopajoče pred kamero. Vodič nam je pokazal opremo s katero 
polepšajo osebo. Potem nas je montažer odpeljal v nadzorno sobo. Tam nam je pokazal 
mizo na kateri so vsi aparati, ki jih režiser potrebuje, da zrežira oddajo. Po ogledu 
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televizijskega dela smo si še ogledali radijski del, in sicer Radio SI. pokazali so nam tudi kako 
poteka oddaja v živo. Radio SI je bil tudi pred kratkim prenovljen, zato je izgledal zelo 
sodobno. P radio Maribor, ki je bil malo manj sodoben. Pokazili so nam tudi studio radia 
Maribor, kot je prikazano na fotografiji 1. Hkrati smo videli tudi arhiv stare opreme in način 
s katerim so oddaje predvajali nekoč. Zanimiva je bila mešalnica zvoka za radio. Ko nam je 
tonski mojster razložil in pokazal kaj vse počne smo šli in si ogledali pripravo TV programa 
v živo. Ogledali smo si v kakšnem prostoru to poteka. Vodič nam je še nato razkazal sobo v 
kateri je režiser, ko poteka TV program v živo. 
 

 
Fotografija 1: Radio SI 

 
2.2.2 Vzgoja za medije – tisk (primer dobre prakse 2) 

Ogled časopisne hiše Večer Maribor 

S šolske avtobusne postaje smo se odpeljali proti časopisni hiši Večer v Mariboru. Ko nas je 
avtobus odložil v centru mesta, smo se odpravili do našega cilja, kjer nas je že pričakovala 
urednica gospodarske rubrike pri Večeru. 
 
Prijazno nas je pozdravila in nas po stopnišču odvedla do sejne sobe, kjer nam je 
pripovedovala, kako poteka delo v časopisni hiši. Omenila nam je, da je časopis trenutno v 
veliki krizi, kajti vse bolj se uporablja internetni dostop do informacij. Razložila nam je, da 
pri časopisu ni delovnika, kajti časopis se ustvarja sproti in nikoli se ne ve, kdaj lahko pridejo 
nove informacije in bo slučajno kaj potrebno spremeniti. 
 
Pozdravila nas je tudi glavna urednica časopisa Večer. Povedala je, kako poteka delovni dan 
in da se z uredniki dvakrat dnevno zberejo na posvetu, kako bo izgledala nova številka 
časopisa in katere informacije so zanimive za bralce. Vsak urednik ima svojo rubriko in eno 
samo rubriko ustvarja veliko število zaposlenih. Za dober časopis rabimo novinarje, 
fotografe, lektorje, prevajalce, pomočnike urednikov in seveda tudi grafične oblikovalce. 
Na koncu glavna urednica vse pregleda, določi, kaj bo na prvi strani in oceni rubrike. 
 
Časopis Večer nastaja skozi cel dan. Lahko se zgodi, da še zadnje napake popravljajo ob 
21.00. V tiskarno Leykam v Hočah morajo v elektronski obliki časopis za naslednji dan oddati 
najpozneje do 22.00. Ko se časopis natisne, ga kurirji začnejo razvažati do pošt, ki ga potem 
odpeljejo na različne relacije v Sloveniji. 
 
Ob koncu predavanja v sejni sobi smo dobili darilne vrečke z napisom Večer, katere so 
vsebovale 2 reviji, kemični svinčnik ter beležko. Sprehodili smo se tudi po hiši. Najprej smo 
si ogledali uredniško sobo, kjer je imel vsak urednik dva monitorja in svojo pisalno mizo, kot 
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je prikazano na fotografiji 2. Tam smo si ogledali, kako delajo rubrike in kako jih pišejo. Prišel 
nas je pozdravit tudi njihov profesionalni fotograf. Pokazali so nam tudi pisarno, kjer 
grafični oblikovalci slikovno in barvno urejajo časopis. 
 
Časopisna hiša Večer je pokazala veliko gostoljubnosti, saj smo ob koncu dobili tudi 
sladoled v bližnji slaščičarni. 
 
Obisk časopisne hiše Večer nam je vsem bil zelo všeč. Spoznali smo, kako nastaja drugi 
največji časopis v Sloveniji, kako poteka delo in kako zahtevno je. Definitivno pa se je komu 
izmed učencev utrnila tudi želja za poklic novinarja. 
 

 
Fotografija 2: Obisk časopisne hiše Večer 

 
2.2.3 Vzgoja za medije – televizija (primer dobre prakse 3) 

Ogled televizijske hiše Planet TV v Ljubljani  

Z navdušenjem nas je sprejela vodja projektov v marketingu in odnosih z javnostjo in nas 
popeljala v svet televizijskega studia, novinarjev, kamer, nastajanja televizijskih oddaj in 
novinarskega dela. Najprej nas je peljala v prostor, kjer delajo novinarji. Učenci so bili v stiku 
z voditelji, ki jih lahko vidijo vsak dan na kanalu Planet TV. Čeprav so imeli vsi veliko dela, so 
si vzeli čas in nam predstavili njihov vsakdanjik. Ugotovili smo, da je poklic v medijih zelo 
zanimiv, zahteven in poučen. Nato nas je peljala v studio, kjer so nam pokazali kako 
snemajo oddaje. Učenci so se lahko poizkusili, kako poteka branje besedila, kot je prikazano 
na fotografiji 3. Imeli smo tudi možnost, da se preizkusimo v vlogi vremenarja, kot je 
prikazano na fotografiji 4 in v vlogi snemalca, kot je prikazano na fotografiji 5. 
 
Za konec so nas povabili še k snemanju oddaje z Juretom Godlerjem, kjer smo se nasmejali 
do solz in uživali med občinstvom. Veseli smo, da smo preživeli poučen popoldan in 
spoznali zakulisje televizijske hiše Planet TV. 
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Fotografija 3: Branje besedila 

 

 
Fotografija 4: V vlogi vremenarja 

 

 
Fotografija 5: V vlogi snemalca 
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3 Zaključek 

Prispevek je nastal z namenom prikaza strokovnih ekskurzij kot dober primer popestritve 
šolskega vsakdanjika. Definitivno organizacija ekskurzij vzame učiteljem več časa ter 
posledično povzroči več skrbi zaradi varnosti, pa je doprinos k razvoju učenčevih 
kompetenc toliko večji. Izkustveno učenje pusti bistveno večji vpliv pri posameznikih in 
morda koga celo motivira k izbiri morebitnega poklica; v tem primeru iz področja medijev. 
Navedeno je rezultat vsakoletnih evalvacijskih vprašalnikov, ki jih učenci izpolnijo po 
končanem izbirnem predmetu. Le ti kažejo, da je strokovna ekskurzija še kako priljubljen 
način pridobivanja novih znanj s strani učencev. 
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Zoran Kos  
Osnovna šola Beltinci 

FORMATIVNO SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE PLAVANJA 
 
Povzetek 
Pristop k poučevanju plavalnih vsebin lahko nadgradimo z vključevanjem otrok, tako, da se 
z njimi pred, med in po vadbi pogovarjamo o vsebinah, težavnosti poučevanja v vodi, 
prikazu video vsebin, prikazu slikovnega gradiva… 
Zelo pomembna je motivacija za delo, saj se tako otroci lažje zberejo in razmišljajo o 
vsebinah, ki se bodo učili. Učenci so na temo plavanja začeli z risanjem risb, kaj je plavanje, 
kaj od tega že vem in kaj bi se rad naučil. Za tak pristop sem se odločil, ker so otroci stari 
med osem in devet let (obiskovali so tretji razred). 
Z otroki sem se dnevno pred in po vadbi pogovarjal in si zapisoval njihova opažanja in 
občutke, saj je njihov doprinos k znanju in vedenju plavanja bistvenega pomena. Aktivno 
vključevanje je tisto, ki vključi tudi človekove možgane, ti pa rabijo neprestano izzive za 
napredek. 
Na koncu sem tudi potegnil črto pod naučeno in bil z videnim pozitivno presenečen. Otroci 
so z le malce vzpodbude, za aktivni vključevanjem bili uspešni pri doseganju ciljev po učnem 
načrtu. Vsak dan pa smo tudi tik preden so šli spat naredili kratek pregled predelanih 
plavalnih vsebin Zelo pomembno pri tem je bilo to, da so učenci nastopili kot učitelji in 
razlagali sami z svojimi besedami in občutki. 
Presenečen sem bil nad odzivom, saj ni bilo potrebne kakšne druge metode za motivacijo, 
zadosti je bila možnost učenja skokov in potapljana in ni zanemarljivo dejstvo, da želijo biti 
boljši od staršev, ki sem jih vključil v delo z anketo o znanju in kako so si ga pridobili. 
 
Ključne besede: otrok, plavanje, učenje, spremljanje, sodelovanje 
 
 

FORMATIVE MONITORING AND ASSESSMENT OF SWIMMING 
 
Abstract 
A teacher can upgrade swimming lessons by including the students into discussions about 
the contents and difficulties of teaching in water. We can show them videos and pictures 
containing different techniques. We have discussions before, during and after the practice.  
Motivation plays an important role at such lessons. When the students are motivated they 
focus better and they think about the learning contents more easily. Before the swimming 
practice the students drew 1pictures about swimming – about what 1they already could do 
and what they wanted to learn. I decided for such approach because the students were 
eight or nine years old. The students were successful at achieving the aims and I was very 
happy about their progress.  
 
Keywords: child, swimming, learning, monitoring, cooperation 
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1 Kaj je formativno spremljanje in ocenjevanje 

1.1 Formativno spremljanje 

Formativno spremljanje ima v današnjem času vedno pomembnejšo vlogo, saj pomeni bolj 
nazorno spremljanje slehernega učenca ob pomoči in povratni informaciji učitelja za 
doseganje optimalnega rezultata učenca, primernega njegovim realnim zmožnostim. 
Konstruiranje znanja poteka ob procesu osmišljanja lastnih izkušenj. Pojmovanje bistva in 
nastajanja znanja temelji na prepričanju, da znanje ni nekaj, kar obstaja objektivno, 
neodvisno od tistega, ki spoznava, ampak je subjektiven konstrukt (zgradba), ki ga v 
procesu osmišljanja lastnih izkušenj ustvarja vsak posamezni učenec. Proces formativnega 
spremljanja je osredotočen na učenca, pri čemer učenec razvija spretnosti in veščine, ki 
vodijo v samostojno reševanje nalog. Vloga učitelja je, da učenca spremlja znotraj t. i. 
območja bližnjega razvoja, kar pomeni, da mu nudi ravno pravšnjo mero pomoči in vodenja. 
Na eni strani so učenci v takšnem konstruktivističnem okolju soočeni z izzivom, ki ga 
predstavlja samostojno odkrivanje koncepta, hkrati pa se učijo, kako se učiti, razvijajo ter 
implementirajo strategije, ki so značilne za samostojne mislece in učence. Prav tako je 
bistvo konstruktivizma v pedagogiki poudarjanje načina, procesa, učenčevega pridobivanja 
znanja oz. oblikovanja konstrukta. Za učitelje, ki formativno spremljajo učenčevo znanje, je 
v veliki meri pomemben proces učenja, to je proces, skozi katerega posameznik usvaja 
spretnosti, strategije in sredstva, s katerimi lahko učinkovito izvede učno nalogo. 
Pomembno je tudi, kdaj in kako se uporablja posamezna učna strategija. 
 
Procesa učenja opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo 
spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni 
učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj 
korektna (vir: Komljanc, N. (2004). Vrednost povratne informacije v procesu ocenjevanja. 
Doktorska disertacija. Filozofska fakulteta, Ljubljana).  
 
Uporabljajo ga v mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji ga intenzivneje 
uporabljamo, razvijamo in odkrivamo zadnjih dvanajst let. Je tudi PROCES za izboljšanje 
učenja, ni ORODJE, NI VRSTA OCENJEVANJA. Spremljanje je formativno, ko je povratna 
informacija v obliki nasveta za izboljšanje znanja, ne za analizo napak v preteklosti ali celo 
sodba v obliki ocene (D. Wiliam). 
 
1.2 Načela, ki jih vpeljujem/o v pouk 

- Učenec dobi kontrolo in nadzor nad učenjem (ne pa, da učitelj povečuje kontrolo in 
nadzor). Merila omogočajo učencu nadzor nad učenjem 

- Učenec je vključen v proces samoregulacije učenja  
- Povezava med posameznimi deli formativnega spremljanja (načrtovanja ciljev, 

učenja, zbiranja dokazov, postavljanja meril, samoevalvacije). Npr. Če pišemo 
izdelek ali preverjanje, ga vrnemo s kakovostno povratno informacijo (ali celo učenci 
drug drugemu pregledajo). Po vrnjenih izdelkih učenje organiziramo tako, da učenci 
naredijo korak naprej (pomoč drug drugemu, pomoč pri pisanju porave, učenju). 
Proces učenjai n izkazovanja znanja se nepredstano prepletata 

- Kakovostna povratna informacija v obliki nasveta za izboljšanje znanja 
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1.3 Kako prepoznamo formativno spremljanje pri delu 

- Učenci so aktivni (delajo, razmišljajo, sprašujejo) in niso pasivni poslušalci 
- več delajo učenci kot učitelj 
- učenci se zavedajo ciljev, zanjo presoditi kaj znajo in česa ne in razvijajo strategije 

samopomoči 
- po komunikaciji učitelja (pokazali mi boste namesto preveril bom; učitelj vrača 

vprašanja učencem in jim ne ponuja odgovorov in rešitev) 
- vodenje procesa učenja je prepuščeno učencu (to ne pomeni, da se vse nauči sam 

in da ni frontalnega pouka) - uvajanje samokontrole in samoregulacije 
- učenec ima možnost izkazati znanje in napredek (zbiranje dokazov o znanju) 
- po povratnih informacijah učitelja in učencev (opuščanje točk, ocen, odstotkov) 

 
1.4 Formativno spremljanje ni 

- birokratsko (v razredu in v zvezkih nalepljeni cilji in merila uspešnosti); 
- povečevanje kontrole in nadzora učitelja ter zbirke testov in preverjanj; 
- ni delno ocenjevanje (z znaki odstotki, točkami) ker ni v skladu s pravilnikom o 

preverjanju in ocenjevanju. 
 
2 Pristop-sooblikovanje kriterijev za uspeh 

Daje odgovor na vprašanji Kako zgleda uspešno učenje?, Na kaj bomo skozi učenje plavalnih 
vsebin pozorni? 
Naredi kriterije eksplicitne in transparentne za učenca in učitelja. 
Omogoča razumevanje uspeha. 
Omogoča dovzetnost učencev za povratno informacijo. 
Spodbuja samo- in vrstniško ocenjevanje. 
Pomaga identificirati potrebne naslednje korake v učenju. 
Omogoča postavitev osebnih ciljev. 
Povabi učence, da prevzamejo skrbništvo nad lastnim učenjem. 
Postavlja pred učence izziv, da ponotranjijo kriterije.  
Pomaga razviti lastne učne strategije in spretnosti.  
 
2.1 Delo z učenci 

Delo je potekalo/a na več nivojih: 
- v dogovoru in delu z razredniki, ki so učence pripravili na delo 
- v delu s starši, ki so se strinjali za tak potek dela 
- v delu s športnimi pedagogi, načini dela in poučevanja 
- bistvena pa je vključenost učencev, ki so aktivni udeleženci pri procesu učenja 

plavanja 
 
Plavanje je osnovna oblika gibanja v vodi, za katero je značilno ciklično izvajanje gibov, a ni 
edina. V vodi lahko tudi zgolj lebdimo ali hodimo oziroma se gibamo na različne načine tako, 
da se dotikamo tal. Plavanje, in tudi nekatere druge oblike gibanja, ima na naše zdravje in 
naše splošno dobro počutje pomemben vpliv. Če plavanje ni omejeno zgolj na kopanje, 
ampak je ustrezno podprto tudi s primerno intenzivnostjo in trajanjem vadbe, je ta vpliv še 
izrazitejši. Da plavanje in gibanje v vodi ni zgolj priljubljena gibalna aktivnost, ampak ima 
tudi izjemne koristi za naše zdravje, priča razvoj številnih pojavnih oblik plavanja, od 
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plavanja dojenčkov, vadb v vodi in plavalnih vadb za nosečnice ter seniorje, plavanja 
invalidov, terapevtskih vadb v vodi po poškodbah gibalnega aparata do tekmovalnih oblik 
plavanja, s katerimi najuspešnejši plavalci dosegajo kolajne na najodmevnejših 
mednarodnih plavalnih tekmovanjih.  
 
Zato je izrednega pomena, da se učenci naučijo pravilnih tehnik gibanja in plavanja v vodi, 
saj bodo tako varni in se bodo lahko ukvarjali z aktivnostmi, ki vključujejo vodo. 
 
2.2 Kako sem se lotil dela z učenci? 

Najprej sem se z učenci pogovoril o tehnikah, ki se jih bomo učili, potem pa sem jim postavil 
vprašanje Kaj se pa ti oz. vi vsi želite naučiti? In sem dobil mnogo odgovorov, a en je bil še 
posebej pogost. Velika večina jih je želela biti hitrejša, kot so bili na prvem preverjanju 
znanja plavanja. Posebna motivacija so tudi diplome na katerih so zapisani normativi in 
standardi, ki so potrebni za določeno priznanje. Tudi te sem jim dal v roke, da so imeli 
možnost sami prebrati kriterije o preverjanju znanja plavanja. Seveda sem jim te kriterije 
tudi v bazenu praktično pokazal. Z otroci v moji skupini sem dnevno pred in po delu z nekaj 
stavki obnovil kaj smo delali, kje smo z znanjem in kaj nas še čaka za dosego primernega 
znanja glede na njihove želje in zmožnosti. Vse delo je bilo lažje skozi otrokovo razmišljanje 
in njegovo željo po znanju-cilju oz. verjamem, da jim je bilo všeč, ker so bili del načrtovanja 
dela. Verjamem, da smo/sem na pravi poti s takšnim načinom dela. 
 
2.3. Delo s starši 

Pri delo s starši sem opravil anketni vprašalnik in podpis soglasja, za spremljanje in 
obravnavo učencev. 
 
2.4. Kako in kaj smo se učili na plavalnem tečaju 

2.4.1 Prsno 

Prsna tehnika je najpreprostejša za začetno učenje, saj na njej podoben način plava večina 
ljudi. Za pravilno prsno tehniko je značilno predvsem potapljanje glave in izdihovanje v 
vodo.  

1. Položaj telesa v vodi se neprestano spreminja. Med izdihovanjem v vodo plavalec 
drsi iztegnjen v prsnem položaju na vodni gladini, z glavo med vzročenimi rokami. 
Med vdihom pa ima plavalec glavo dvignjeno iz vode, noge pa so potopljene pod 
vodno gladino.  

2. Udarci z nogami so narejeni sonožno pod vodno gladino. Noge pod gladino 
pokrčimo tako, da pete približamo zadnjici, stopala upognemo in obrnemo 
navzven ter polkrožno udarimo ven in nazaj. Noge krčimo počasi, udarec pa je 
hiter.  

3. Zavesljaji so soročni, pod vodno gladino. Iz drsenja zasukamo dlani navzven, z 
iztegnjenimi rokami zaveslamo nazaj, do ravnine ramen. Nato roke v komolcih 
pokrčimo in približamo dlani skupaj pred telesom. Sledi ponovno iztegovanje rok 
naprej, v prvoten položaj.  

4. Plavalec med prsnim drsenjem in z glavo med vzročenimi rokami izdihuje zrak v 
vodo. Ob začetku zavesljaja začne dvigovati glavo. Ko je zavesljaj pod vodo 
končan in so dlani skupaj pod telesom, je glava v najvišjem položaju in plavalec 
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vdihuje. Med vračanjem rok v osnovni položaj se zopet spušča tudi glava in sledi 
ponovno izdihovanje v vodo.  

 
2.3.2 Hrbtno 

1. Plavalec leži iztegnjen v hrbtnem položaju na vodni gladini, z glavo med 
vzročenimi rokami. Obrača se okoli vzdolžne osi telesa. Ob vbodu roke v vodo 
potopi ramo v vodo, ob izvleku in ob vračanju roke nad vodo pa dvigne ramo iz 
vode.  

2. Udarci z nogami so izmenični gor-dol tik pod vodno gladino. Gibanje se izvaja z 
iztegnjenimi nogami (v kolenih so lahko rahlo pokrčene), stopalo pa je iztegnjeno 
in obrnjeno navznoter.  

3. Zavesljaji so izmenični. Plavalec vesla, tako da ima kot med rokama 180 stopinj. 
Iztegnjeno roko zapiči v vodo za glavo, in sicer z mezincem. Nato z roko zavesla 
navzdol (vlečenje). Zavesljaj pod vodo zaključi ob stegnu, tako da roko zasuka, 
da palec prvi pogleda iz vode. Iztegnjena roka se nato nad glavo vrača nazaj v 
začetni položaj.  

4. Glavo ima plavalec v podaljšku telesa in je ne premika. Diha ritmično z vdihom ob 
vračanju prve roke nad vodo in izdihom ob vračanju druge roke nad vodo.  

 
2.3.3 Kravl 

1. Telo v vodi je iztegnjeno, plavalec leži v prsnem položaju na vodni gladini z glavo 
med vzročenimi rokami. Voda mu na glavi sega do lasišča. Položaj glave je odvisen 
od plovnosti plavalca. Glavo lahko potiskamo višje ali pa globlje in tudi tako 
uravnavamo položaj telesa. Obračanje telesa po vzdolžni osi ni zaželeno. Prav 
tako ni dopustno obračanje bokov. Obračamo pa ramena pri izmeničnem delu 
rok.  

2. Udarci z nogami so izmenično gor dol, tik pod vodno gladino. Udarjanje ima več 
faz (krčenje noge v kolenu, udarec z golenjo in vračanje noge navzgor). Čeprav 
se noga v kolenu pri udarcu z nogo pokrči, je najpomembnejše, da udarca ne 
izvedemo iz kolka. Koordinacija med obema nogama je preprosta. Udarec ene 
noge navzdol pomeni gibanje druge noge navzgor.  

3. Zavesljaji z rokami so izmenični. Plavalec vesla tako, da je kot med rokami 
približno 90 stopinj. Ko prvo roko vbada v vodo, ima drugo pod gladino 
pravokotno na telo. Delo rok lahko razdelimo v več faz: vbod roke v vodo, faza 
podpiranja, zaveslaj (vlečenje in potem potiskanje), poteg iz vode in zamah skozi 
zrak. Najpomembnejša faza je zagotovo zaveslaj.  

4. Dihanje mora biti usklajeno s preostalimi gibi. Ritem gibanja nog in rok narekuje 
prav ritem dihanja. Pri kravlu dihamo, ko obrnemo glavo na stran, levo ali desno. 
Glava je med zavesljajem obrnjena navzdol. Obračati jo začnemo v trenutku, ko 
je roka tiste strani, na katero obračamo glavo, v zaključnem delu zavesljaja. Vdih 
je kratek. Izdih pa plavalec naredi v vodo, ko so usta pod gladino vode.  

 

2.3.4 Delfin 

1. Pri tej tehniki se položaj telesa spreminja, saj se plavalec v prsnem položaju 
valovito giblje na vodni gladini. Valovito gibanje se začenja z glavo, nadaljuje prek 
ramen, bokov, kolen in se konča z bičastim udarcem stopal. Pri izvedbi giba z 
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nogami aktivno sodeluje tudi spodnji del hrbta, pri izvedbi giba z rokami pa 
zgornji del hrbta.  

2. Udarci z nogami so sočasni, izvedeni tik pod vodno gladino. Pri udarcu dol so 
kolena nekoliko pokrčena, stopala pa so zasukana navznoter. Pred udar-cem gor 
se noge v kolenu iztegnejo. Oba giba (gor in dol) sta izvedena aktivno.  

3. Zavesljaji z rokami so soročni. Plavalec skoraj iztegnjene roke s konicami prstov v 
ravnini ramen vbode v vodo. Nato roke zdrsijo pod vodno gladino mimo ramen. 
Sledi poteg rok noter in nazaj, pri tem se roke v komolcu pokrčijo do kota 90 
stopinj. Zavesljaj se konča ob stegnu s skoraj iztegnjenimi rokami. Sledi vračanje 
rok nad vodo v prvotni položaj. Skupaj z rokami dvigne iz vode tudi ramenski 
obroč, kar mu omogoča lažje vračanje rok naprej.  

4. Koordinacija in gibanje na sploh sta razmeroma zahtevna in potrebovali boste kar 
nekaj vaje, da vam bo uspelo pravilno in učinkovito koordinirano izvajati gibe. 
Zlasti zahtevno je dihanje. Vdih naredite takrat, ko je zaveslaj rok najmočnejši in 
je v zaključni fazi. Ta del sovpada z izrazitim udarcem nog navzdol. Vsi ti gibi dajo 
telesu inercijo, da prideta glava in usta iz vode in takrat naredimo vdih. Sicer pa 
je koordinacija dela rok in nog pri delfinu v razmerju 1 proti 2, kar pomeni, da v 
enem ciklu zavesljaja z rokami, naredimo dva udarca z nogami.  

 

2.3.5 Skok na glavo 

Pri osnovnem skoku na glavo ločimo več faz: 
1. Začetni položaj: stojimo razkoračeno, v rahlem predklonu, kolena so pokrčena, 

roke iztegnjene v vzročenju. Sledi rušenje ravnotežnega položaja (padanje 
težišča prek oporne točke).  

2. Odriv: v zadnjem delu padanja se odrinemo tako, da iztegnemo noge. Med letom 
je plavalec iztegnjen, roke so vzročene, glava je med rokami. Tako tudi zaščitimo 
glavo pred morebitnimi poškodbami.  

3. Prehod v vodo poteka najprej z rokami, sledijo glava, ramena, boki in noge. Linija 
telesa je pri tem iztegnjena. Po prehodu v vodo plavalec v iztegnjenem položaju 
drsi pod vodno gladino, glava je med vzročenimi rokami. Ko se hitrost drsenja 
zmanjša, izplavamo na vodno gladino. Pri tem si pomagamo z udarci z nogami 
(delfin ali kravl).  
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3 Motivacija za delo je bilo likovno ustvarjanje in video analiza 

 

 
 

 
 
4 Zaključek 

Glede na pregledano literaturo in delo, ki sem/o ga opravili menim, da je z formativnim 
spremljanjem in ocenjevanjem lažje motivirati učence za več dela. Zmerja obstajajo in bodo 
obstajale razlike v znanju plavanja, a jih lahko tako zmanjšamo in pozitivno vplivamo na 
odnose med učenci. 
 
Veseli tudi, da so si učeni med seboj pomagali, se pogovarjali in prijetno preživeli prosti čas. 
Učenčevo aktivno sodelovanje je vplivalo na motivacijo in koncentracijo. Na koncu 
ugotavljam, da so se tudi v prostem času pogovarjali, vadili in demonstrirali plavalne 
vsebine.  
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Cilj je znanje, a poti do tam so različne. 
 
Vesel sem, da sem se odločil in delam v tej smeri. 
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PRIMER DOBRE PRAKSE: UPORABA PREIZKUSA ZA ZAZNAVANJE MOČNIH 
PODROČIJ 

 
Povzetek 
Naloga učitelja je, da spodbuja in motivira učence, da lahko razvijejo in uveljavljajo svoje 
spretnosti, sposobnosti, nadarjenost ... Te se lahko odražajo z aktivnostmi pri pouku, 
interesnih dejavnosti, dejavnostih za nadarjene in drugih dejavnostih razširjenega 
programa. Da lahko učitelj učenca ustrezno usmerja, je pomembno, da te sposobnosti pravi 
čas prepozna. To lahko stori z natančnim opazovanjem, zapisovanjem, spremljanjem, 
vrednotenjem … V pomoč mu je lahko tudi Preizkus za zaznavanje močnih področij, ki je 
predstavljen kot primer dobre prakse uporabe vprašalnika za določevanje močnih področij 
v osnovni šoli. Ta preizkus uporabljam pri načrtovanju dejavnosti razširjenega programa in 
pouka. Ko ugotovimo, na katerem področju ima učenec sposobnosti bolj razvite kot na 
ostalih, ga poimenujemo močno področje, opredelimo pa ga v skladu z Gardnerjevo teorijo 
mnogoterih inteligentnosti. V prispevku predstavljam izkušnjo pri odkrivanju močnih 
področij na delavnicah za nadarjene učence. Poznavanje močnega področja pri učencu 
pozitivno vpliva na samopodobo in učno uspešnost. 
 
Ključne besede: preizkus, močna področja, razširjen program, nadarjeni učenci 
 
 

GOOD PRACTICE EXAMPLE: USING A TEST FOR DETECTING ONE'S 
STRENGTHS 

 
Abstract 
It is a teacher's task to encourage and motivate pupils to develop and assert their skills, 
abilities and talents. These can be expressed in activities during classes, extracurricular 
activities, activities for talented students and other extended programme. For a teacher to 
be able to provide guidance, it is necessary to detect pupils' abilities in time. This can be 
achieved by means of close observation, recording, monitoring, assessment, etc. Teachers 
can also use the Test for detecting one's strengths, which is presented as a good practice 
example based on using the questionnaire for detecting strengths in primary school. I have 
been using the Test in planning activities of the extended programme and school hours. 
For each pupil, after we establish their strengths, we name their area of strength based on 
Gardner's theory of multiple intelligences. In the paper I present my experience with 
identifying strenghts at the workshop for gifted students. Knowing pupil's strengths has a 
positive impact on their self-perception and success in learning. 
 
Keywords: test, strengths, extended programme, gifted students 
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Učitelj spodbuja učence k vključevanju v različne projekte, raziskovalne naloge in interesne 
dejavnosti (Kunstelj, 201, str. 116), pogosto pa se zgodi, da nekateri učenci ne vedo, kaj bi 
poleg pouka še počeli, kako bi zapolnili svoj prosti čas in h katerim dejavnostim razširjenega 
programa bi se pridružili. Ta ovira se lahko pojavi tudi pri nadarjenih učencih, če le-ti težko 
določijo svoje prevladujoče močno podočje. Zaradi tega se lahko razvije ena od značilnosti 
nadarjenih otrok, ki nadarjen učence ovira pri uspešnem delu: nezainteresiranost za šolo in 
udeležbo v šolskih dogajanjih. Težava je še toliko bolj očitna ob začetku šolskega leta, ko 
učitelj učenca še ne pozna, slednji pa potrebuje pomoč. Da učencem olajšamo odločitev, 
jim lahko pomagamo z vprašalnikom, ki jim nakaže, v čem so dobri, katero področje je 
njihovo močno. Rezultati tega preizkusa so dobra popotnica za izbiro interesnih dejavnosti 
ter drugih dejavnosti razširjenega programa, ki jih lahko ponudi šola, učitelju pa smernice, 
kam in kako usmerjati otroka, ter smerokaz, po katerih poteh (dejavnostih) naj vodi učenca 
v šolskem letu, triadi. Učitelju lahko rezultati testa pomagajo pri načrtovanju pouka in 
dejavnostih razširjenega programa, nadarjenemu učencu pa bodo popotnica za lažjo izbiro 
dejavnosti, ki jih zanj (v sklopu razširjenega programa) ponuja šola.  
 
Kaj je močno področje? 

Močno področje je učenčeva »prednost«. Učenec ga lahko izboljšuje in razvija. Ko ima na 
določenem področju bolj razvite sposobnosti kot na ostalih področjih, to področje 
poimenujemo močno področje, opredelimo pa ga v skladu z Gardnerjevo teorijo 
mnogoterih inteligentnosti. Ostala področja so glede na izrazitost sposobnosti v primerjavi 
z močnim področjem manj močna oz. šibka. Mogoče je, da ima učenec več takšnih področij, 
torej ima na več področjih enakomerno visoko razvite sposobnosti. 
 
Preizkusi močnih področij preverjajo razvitost sposobnosti na osmih različnih področjih: 
jezikovnem, glasbenem, logično-matematičnem, gibalnem, prostorskem, naravoslovnem, 
interpersonalnem in intrapersonalnem. 
 
Vsako močno področje lahko pri učencu prepoznamo glede na značilnosti, ki opredeljujejo 
to področje. O značilnostih posameznih področij je pisala Woolfolkova (2002), ki 
posamezna področja prikaže z glavnimi in najbolj očitnimi značilnostmi. Avtorica pravi, da 
sta za jezikovno področje značilni občutljivost za glasove, ritme in pomen besed ter 
občutljivost za različne funkcije jezika. Značilnosti logično-matematičnega področja so 
občutljivost in kapaciteta za prepoznavanje logičnih in številnih vzorcev in sposobnost 
obravnave dolgih verig sklepanja. Otrok z močnim glasbenim področjem bo imel verjetno 
dobro razvito sposobnost proizvajanja in zaznavanja ritma, višine tona ter bo brez težav 
upošteval oblike glasbenega izražanja. Kapaciteta pravilnega zaznavanja vidno-
prostorskega sveta in prenos prvotnih zaznav sta značilnosti otrok, ki so močni na 
prostorskem področju, sposobnost kontrole telesnih gibov in spretno ravnanje s predmeti 
pa značilnosti gibalnega področja. Učenci z močnim področjem iz naravoslovja bodo imeli 
dobro razvito sposobnost prepoznavanja rastlin in živali, torej sposobnost razlikovanja v 
svetu narave. Razvito imajo tudi razumevanje sistemov in definicij kategorij. Kapaciteto 
prepoznavanja in primernega odzivanja na razpoloženje, temperament, motive in želje 
drugih ljudi bo imel otrok z razvitim interpersonalnim področjem, za učenca, ki bo imel 
razvit dostop do lastnih občutkov in sposobnosti razločevanja med njimi ter bo znal 
usmerjati vedenje na osnovi občutkov, pa lahko trdimo, da ima dobro razvite sposobnosti 
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intrapersonalnega področja. Ta bo lahko tudi razločeval med svojimi močnimi in slabimi 
stranmi, željami … 
 
Našteta področja so enaka Gardnerjevim področjem v njegovi teoriji o mnogoterih 
inteligentnostih. Do enakosti pride zaradi povezave terminov močno področje in 
inteligentnost, saj primerjava močnih področij učencev iste starosti pove, ali je učenec na 
tem področju nadpovprečen in ali lahko govorimo o njegovi inteligentnosti na tem 
področju. Šele ko se učenec na podlagi primerjanja rezultatov enako starih vrstnikov s 
svojim močnim področjem uvrsti v sam vrh zaradi svojih sposobnosti na tem področju (v 
primerjavi z drugimi vrstniki enake starosti), pa lahko govorimo o njegovi inteligentnosti na 
tem področju. Za učitelje in razrednika je zelo pomembno, da poznajo različne sposobnosti 
učencev in njihova močna področja. 
 
Preizkus za zaznavanje močnih področij 

Pogosto se zgodi, da se učenec ne zaveda svojih sposobnosti in namesto na vprašanji »Kaj 
je tvoja sposobnost? V čem si uspešen, dober?« odgovori na vprašanji »Kaj rad počneš? V 
čem uživaš?« in tako opredeli svoje močno področje. V izogib temu je bil za zaznavanje 
posameznikovega močnega področja pripravljen posebni preizkus sposobnosti, ki zazna 
učenčevo močno področje. 
 
Preizkus je bil pripravljen in prilagojen ciljni skupini (učencem osnovne šole), rezultati 
pridobljenih podatkov pa razkrivajo učenčevo močno področje v skladu z Gardnerjevo 
teorijo mnogoterih inteligentnosti (močno področje je tisto, s katerim se je učenec glede 
na nabor trditev največkrat strinjal, da zanj drži). 
 
Vir originalnega preizkusa je neznan spletni naslov, priložen preizkus (glej Slika 1) pa je 
različica originala, prilagojena za ciljno skupino – učence osnovne šole. Test je bil oblikovan 
v sklopu raziskave, preizkušen na vzorcu, sedaj pa ga uporabljam pri učencih od tretjega do 
sedmega razreda (pri pouku, podaljšanem bivanju, delavnicah za nadarjene, interesni 
dejavnosti).  
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Slika 1: Preizkus 

 
V nadaljevanju bom orisala postopek testiranja. Predstavila bom primer uporabe preizkusa 
na delavnicah za nadarjene, vendar ob tem ne smemo pozabiti, da je preizkus uporaben pri 
vseh učencih osnovne šole. Na koncu bom pojasnila, kakšen doprinos imajo pridobljeni 
rezultati za učitelja in učenca. 
 
POSTOPEK TESTIRANJA 

Pred testiranjem: Na začetku skušamo v učencih vzbuditi razmišljanje o močnem področju. 
Večina otrok ima težavo pri določitvi, katero je njihovo močno področje. Večinoma pravijo, 
da so dobri na vseh področjih, saj imajo povsod dobre ocene. Lažje poiščejo svoje šibko 
področje. Šele ob koncu testiranja se začnejo zavedati, da so dobri tudi na področjih, ki jim 
jih je prikazal preizkus. Drugače je pri nadarjenih učencih. Ti znajo hitro poiskati svoje 
močno področje, težje pa izpostavijo šibko. Ta jih pogosto sploh ne zanima. Šele ko jih 
naučiš, da je krepitev šibkega področja pri nekaterih mogoče celo bolj pomembna kot 
krepitev močnega področja (razvoj šibkih lahko vpliva na razvoj močnih), se začnejo 
zanimati tudi za to. 
 
Testiranje: Sledi reševanje preizkusa. Preizkus je sestavljen iz 8 poglavij. Vsako poglavje 
predstavlja eno podočje (skupaj 8 področij). Področja si v preizkusu sledijo v naslednjem 
vrstnem redu: naravoslovno, jezikovno, glasbeno, interpersonalno, intrapersonalno, 
logično-matematično, gibalno in prostorsko. Področja pri reševanju na testu ne smejo biti 
poimenovana. Znotraj poglavja je 10 trditev. Učenec mora posamezne trditve prebrati in jih 
ovrednotiti. V primeru, da se z njo strinja in je zanj značilna, jo obkljuka. Če se učenec s 
trditvijo ne strinja, jo preskoči. Čas za reševanje mora učitelj prilagoditi učencem. 
Pomembno je, da učitelj učencem pojasni, da ni nepravilnih odgovorov, vsi pa morajo biti 
pri odgovarjanju iskreni. 
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Po testiranju: Po končanem testiranju učenci vprašalnik vrnejo učitelju. Sledi učiteljeva 
analiza. Ta s številom točk ovrednoti obkljukane odgovore pri posameznem področju (ena 
kljukica je ena točka). Področje, pri katerem je učenec dosegel največ točk, predstavlja 
posameznikovo močno področje, področje z najmanj točkami pa šibko področje. Po 
učiteljevi analizi je pomembno, da učenca seznani z njegovim močnim področjem, lahko ga 
opozori tudi na šibkega. Tako učenec dobi vpogled, v čem je dober ter kje se še lahko 
izboljša. Učitelj lahko učencu svetuje, katere dejavnosti na šoli bodo okrepile posamezno 
področje. Pomembno je tudi, da učenec dobi predloge in ideje sošolcev, kako izboljšati 
posamezno področje (deljenje idej znotraj skupine). Možno je, da ima učenec več močnih 
in/ali šibkih področij. Pri tem je pomembno, da učitelj poudari, da ima vsak posameznik 
svoje močno področje ter da področij med seboj ne moremo primerjati. 
 
Uporaba preizkusa za zaznavanje močnih področij na delavnici za nadarjene učence 

Z nadarjenimi učenci se v osnovni šoli srečujemo že v prvih razredih, saj že takrat lahko 
opazimo učence, ki na določenih področjih kažejo tako večje sposobnosti kot tudi večji 
interes od vrstnikov. Ko spoznamo njihova močna področja, jim prisluhnemo in jih za delo 
še dodatno motiviramo, tako so na pravi poti, da svoje potenciale uspešno razvijajo. Kljub 
nadarjenosti pa mlajši učenci pogosto ne znajo poiskati svojega močnega področja. 
Ponuditi jim moramo nabor dejavnosti, ki bi jih spodbudile k ustvarjalnemu razmišljanju in 
delu na področjih, ki so jim posebej blizu, a ta morajo biti ustrezno izbrana glede na otrokov 
interes in tudi glede otrokovega močnega področja.  
 
V šolah si prizadevamo za vrednoto, da nadarjenim in talentiranim učencem poleg običajnih 
učnih programov ponudimo tudi njim prilagojen pouk in dejavnosti, da bi lahko razvijali 
svoje sposobnosti. Ponudimo jim obogatitveni program, ki ne dopolnjuje le šolskega dela, 
ampak ponudi nova znanja. Na šoli tem učencem vsako leto nudimo delavnice, ki so 
tematsko obarvane. Delavnice izvajajo člani učiteljskega zbora in drugi zunanji sodelavci. 
Rdeča nit delavnic, na katerih sem sodelovala, je bila osebnostni razvoj. Izvedla sem 
tematsko delavnico na temo močno področje. Učno uro sem izvedla z učenci petega 
razreda.  
 
Temeljni cilji delavnice so bili, da učenci spoznajo termina nadarjenost in močno področje 
ter ju ločijo in da spoznajo svoje močno področje ter njegove značilnosti. Ob tem sem želela 
še, da učenci na delavnici poglabljajo in širijo nova znanja, širijo svoje interese, spodbujajo 
svojo ustvarjalnost in sodelovanje v skupini ter skrbijo za svoj celotni osebnostni razvoj. 
Želela sem tudi, da jih novopridobljeno znanje nauči, v katere dejavnosti razširjenega 
programa jih njihovo močno področje “usmerja”. 
 
Pri izvajanju delavnice sem uporabila različne metode in oblike dela. Uporabljene učne 
oblike so bile: frontalna, individualna, v paru in skupinska; uporabljene učne metode pa 
pogovor (razgovor), razlaga, debata in grafični izdelek. V dejavnosti je bila vključena tudi 
uporaba IKT-tehnologije.  
 
Uvodna motivacija je potekala v obliki viharjenja možganov na temo močno področje. 
Učenci so se morali spomniti čim več besed, ki jih spominjajo na omenjeno temo. Besede 
smo zapisali in jih ovrednotili. Učenci so morali nato v parih oblikovati definicijo pojma 
močno področje, sledilo je skupno oblikovanje definicije (»Močno področje je tisto 
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področje, kjer ima učenec sposobnosti bolj razvite kot na ostalih področjih.«). Učenci so 
nato predvidevali in skušali našteti nekatera področja, na katerih ima posameznik lahko 
razvite svoje sposobnosti. Sledilo je usvajanje novih besed (področij) in predstavitev 
značilnosti posameznih področij (jezikovno, glasbeno, logično-matematično, gibalno, 
prostorsko, naravoslovno, interpersonalno, intrapersonalno). 
 
V nadaljevanju sem uro vodila frontalno, saj sta med mano in učenci potekala razmišljanje 
in razgovor o posameznikovem močnem področju (»Katero je tvoje močno področje?«) in 
o razširjenosti močnega področja pri učencih v osnovni šoli (»Ali imajo vsi učenci svoje 
močno področje?«). Vsak učenec je podal predvidevanje, katero je njegovo močno 
področje. Sledil je razgovor o tem, ali imamo vsi svoje močno področje. Mnenja so bila 
deljena. 
 
Sledilo je delo po skupinah. Učencem sem razdelila opise za področja, ki smo jim omenjali. 
Znotraj manjše skupine so morali učenci opredeliti, za katero področje gre, in ugotovitev z 
argumenti predstaviti celi skupini. S to aktivnostjo sem preverjala razumevanje posameznih 
področij. 
 
V osrednjem delu delavnice smo nadaljevali s pogovorom ter primerjanjem pojmov močno 
področje in nadarjenost. Sledila je frontalna razlaga pojma nadarjenost (»Nadarjeni ali 
talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na 
intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem 
področju; splošna nadarjenost omogoča doseganje izjemnih dosežkov na več področjih 
hkrati = nadarjenost; specifična nadarjenost pa omogoča doseganje izjemnih dosežkov na 
posameznih področjih = talentiranost.«). Ugotovili smo, da ima vsak posameznik (učenec) 
svoje močno področje, nadarjeni oz. talentirani pa so le nekateri. 
 
V nadaljevanju so učenci prejeli učni list, priloga katerega je bil Preizkus za zaznavanje 
močnih področij. V sklopu učnega lista so imeli učenci ponovno podano razlago pojma 
močno področje in poimenovana posamezna področja, ki jih testiramo s Preizkusom za 
zaznavanje močnih področij. Nato so učenci individualno izpolnili preizkus (navodila za 
izvedbo in vrednotenje so pojasnjena v predhodnem poglavju). Sledilo je vrednotenje. 
Rezultati preizkusa so pokazali posameznikovo močno področje. Opazila sem, da so 
rezultati preizkusa nekatere učence presenetili, saj se niso vsi kljub identificirani 
nadarjenosti (področju nadarjenosti) zavedali svojega močnega področja. 
 
V zaključnem delu je ponovno sledil razgovor o posameznih področjih in prepletanju s 
posameznikovo nadarjenostjo. Zbrali smo ideje, kako bi še lahko krepili posameznikovo 
področje. Poiskali smo tudi dejavnosti rednega in razširjenega programa, ki jih organizira 
šola in ki krepijo posameznikovo področje. Zopet je sledilo delo v skupinah. Tokrat so bile 
skupine formirane glede na naslednji kriterij: znotraj skupine naj bodo učenci z enakim 
močnim področjem. Nato so učenci znotraj skupine oblikovali miselni vzorec ali plakat o 
močnem področju, ki je značilen za njihovo skupino. Posamezno področje so morali 
predstaviti prek značilnosti le-tega ali pa zapisati “recept” za krepitev posameznega 
področja. V pomoč jim je bil lahko opis področij z uvoda ure ali Preizkus za zaznavanje 
močnih področij.  
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Plakate (miselne vzorce) področij smo prilepili na tablo, ki je na zadnji steni predavalnice. 
Tako so opisi ves čas na razpolago, da si jih lahko kadar koli pogledajo. Za konec smo strnili 
vtise delavnice in na novo pridobljeno znanje. Dogovorili smo se, da bo vsak posameznik 
poiskal vsaj eno delavnico razširjenega programa, ki dopolnjuje njegovo močno področje 
(in tudi nadarjenost), in jo skušal obiskati. Ob koncu sem učence še pohvalila, da so bili 
motivirani za delo in so aktivno sodelovali, tako da lahko ocenim, da je delavnica dobro 
uspela, njeni cilji pa so bili realizirani. 
 
Doprinos rezultatov preizkusa za učitelja in učenca 

Sama z omenjenim preizkusom testiram že nekaj let. Opazila sem, da so mi rezultati o 
prepoznanih močnih področjih omogočili boljše sodelovanje otrok v skupinah tako pri 
pouku kot pri delavnicah za nadarjene učence, saj so se učenci z enakim ali podobnim 
močnim področjem znotraj skupine lažje dogovorili o delu (takrat, ko sem skupine 
oblikovala s pomočjo prepoznanih močnih področij). S pomočjo rezultatov testiranja lažje 
usmerim učence (ali se sami) v interesne dejavnosti in druge dejavnosti razširjenega 
programa, s pravo izbiro dejavnosti razširjenega programa pa se bodo bolj razvijali močno 
področje in spretnosti, povezane s tem področjem. Zavedati pa se je treba, da se lahko 
pridobljeni rezultati za posameznega učenca med šolanjem spreminjajo. Kot navaja 
Požarnikova (2003) Gardnerja, danes zaradi vpliva naravoslovno-tehničnih znanosti 
prevladuje razvijanje sposobnosti na logično-matematičnem in jezikovnem področju, 
zaradi česar se je razvijanje gibalnih, glasbenih in medosebnih sposobnosti pri pouku 
zmanjšalo. 
 
Poznavanje učenčevega močnega področja lahko učitelju do kritične mere pomaga tudi pri 
evidentiranju nadarjenih učencev (v tretjem razredu), vendar le kot pripomoček in ne edina 
usmeritev. 
 
Zavedanje o svojem močnem področju pa je pomagalo tudi učencem. Povedali so, da jih je 
poznavanje močnega področja »usmerilo« v dejavnosti šole, ki se jim prej niso pridružili. 
 
Po tem, ko so poznali svoje močno področje in ga spoznali, so si nekateri starejši učenci 
prilagodili tudi tehnike učenja na podlagi drugih značilnosti področja, ki je bilo zanje 
prepoznano kot močno podočje (učenci z močnim jezikovnim področjem, so si namesto 
miselnih vzorcev pri učenju oblikovali besedila; »glasbeni« so si definicije ritmizirali, tisti z 
močnim interpersonalnim področjem so se učili v skupini; »prostorski« so si snov narisali 
...). Nekateri so svojemu močnemu področju prilagodili celo učno okolje (izolirali so moteče 
dejavnike, npr. učenec z močnim logično-matematičnim področjem si je vsakič pred 
učenjem pospravil mizo za učenje, saj za takšne velja, da morajo stvari biti urejene in 
pospravljene). Opazila sem, da sta posledica zavedanja in upoštevanje, katero je 
posameznikovo močno področje, pri nekaterih učencih izboljšala tudi njihovo učno 
uspešnost. To so potrdili tudi učenci. Dejali so, da se zaradi spoznanj, kaj je značilno za 
njihovo močno področje, zdaj laže učijo. Prednosti poznavanja močnega področja pa sem 
opazila tudi pri učencih, ki sem jih poučevala v sklopu ur učne pomoči. Ti učenci pogosto 
(ne vsi) povezujejo uspeh izključno z učno uspešnostjo (ocenami), ne zavedajo pa se 
svojega močnega področja, čeprav vsak posameznik s posebnimi potrebami kaže 
specifična močna in šibka področja (ni nujno, da je močno področje povezano s 
predmetom, pri katerem je učenec učno uspešen). Ker so ure učne pomoči namenjene 
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predvsem odpravljanju učnih težav, smo učitelji pri poučevanju večinoma usmerjeni 
predvsem v te, vendar pa sem opazila, da so ure veliko bolj produktivne, če se vsaj v uvodu 
prepletajo z dejavnostmi, ki so povezane s posameznikovim močnim področjem. V 
nadaljevanju naj bodo te dejavnosti prepletene s tistimi značilnostmi, ki so značilne za 
posamezno močno podočje, čeprav v osnovi odpravljamo posameznikovo učno težavo, 
primanjkljaj. Opazila sem, da se je pri učencih, ki so pri urah tako krepili svoje močno 
področje, izboljšala lastna učna samopodoba. Menim, da se je poznavanje močnih področij 
izkazalo kot dober dejavnik vplivanja na posameznikovo samopodobo. 
 
Poznavanje posameznikovega močnega področja pomaga tako učitelju kot učencu. 
Strinjam se z Gardnerjem (1995), ki pravi pravi: »Menim, da bi moralo biti mogoče opredeliti 
posameznikov intelektualni profil (ali nagnjenja) v zgodnji dobi, potem pa to védenje 
izkoriščati pri izbiranju najboljših izobraževalnih priložnosti in možnosti zanj« (str. 46). Tu 
lahko kot intelektualni profil razumemo tudi zaznavanje učenčevih močnih področij. Kot 
pravi Gardner, nam lahko poznavanje učenčevega močnega področja poda vpogled v to, v 
čem je učenec dober ter kje se še lahko izboljša. Vprašanje pa je, ali je bolje, da se krepi 
močno ali šibko področje ali morda oboje. 
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Nina Košir  
Osnovna šola Beltinci 

IZBIRA INTERESNIH DEJAVNOSTI PRI UČENCIH OSNOVNE ŠOLE 
(RAZISKAVA) 

 
Povzetek 
Osnovna šola organizira obvezen in razširjen program osnovne šole. Če si učenci želijo 
prosti čas po pouku zapolniti in organizirati, se lahko odločijo za obiskovanje interesnih 
dejavnosti (razširjen program). Namen teh organiziranih dejavnosti v prostem času je 
odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov.  
Osnovni namen raziskovanja je bil ugotoviti, kakšna je dinamika izbire interesnih dejavnosti 
pri učencih osnovne šole. V ta namen sem izvedla empirično raziskavo, v kateri je 
sodelovalo 193 učencev drugega triletja osnovne šole (4. razred). Glavni cilj je bil ugotoviti 
trenutno stanje: kaj najpogosteje pogojuje učenčevo izbiro interesnih dejavnosti. 
Ugotovila sem, da se učenci za interesno dejavnost odločijo na podlagi svojega interesa. 
Pomemben vpliv na izbiro dejavnosti ima tudi učna uspešnost, vendar pri dečkih bolj kot 
pri deklicah. Na izbiro interesnih dejavnosti ne vplivajo starši, mentorji, in prijatelji.  
 
Ključne besede: interesne dejavnosti, interes, učna uspešnost 
 
 

SELECTION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AMONG PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS 

 
Abstract 
Grammar school organises a mandatory and expanded grammar school program. If the 
students wish to fill and organise their free time, they can decide to attend extracurricular 
activities (expanded program). The purpose of organising free time activities is to discover 
and develop student’s interest.  
The basic reason for my research was to explore the dynamics of choice in extracurricular 
activities with primary school students. For this purpose I conducted an empirical research 
participated by 193 students of the second triad primary school. The main goal was to 
conduct the actual state: what is the most common reason for student’s choice of 
extracurricular activities.  
I found that students decide for an extracurricular activity based on their own interest. 
Learning ability has an important influence on the choice of extracurricular activity, but this 
is more common with boys than with girls. Parents, mentors and friends do not influence 
the choice of extracurricular activity. 
 
Keywords: extracurricular activities, interest, learning ability 
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1 Uvod 

»Interesne dejavnosti so različne oblike dela z učenci, ki jih šola organizira zunaj šolskega 
pouka, kot razširjen program šole, z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje 
učenčevih interesov, učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za 
koristno ter zdravo preživljanje prostega časa« (Poje, 2005, str. 177). Od pouka se interesne 
dejavnosti razlikujejo v tem, da v večji meri kot pouk razvijajo otrokove posebne interese, 
nagnjenja in sposobnosti (Troha, 1992). Učenec naj bi se za izbiro interesnih dejavnosti 
odločil sam, premišljeno in po svoji volji, po svojih nagnjenjih ter interesih (Lešnik, 1987).  
 
2 Interesne dejavnosti in interes 

Interesne dejavnosti morajo odražati nabor interesov učencev posamezne šole. To šole 
dosežejo tako, da pred začetkom interesnih dejavnosti, na podlagi interesov učencev, 
oblikujejo nabor interesnih dejavnosti. Poznati mora tako imenovan individualni interes, ki 
ga z dejavnostjo in aktualizacijo interesne dejavnosti privede do drugega – aktualiziranega 
interesa. Ugotovitev, katere dejavnosti so najbolj pogoste med učenci določene šole, se 
imenuje slika interesov. Če bodo šole upoštevale interese učencev, bodo interesne 
dejavnosti obiskovane in zaželene oblike prostega časa, saj kot pravita Toličič in Smiljanić 
(1979) je interes neka pozitivna trajna usmerjenost do nekih objektov ali njihovih vsebin. Z 
interesnimi dejavnostmi pa se odkriva in razvija ta interes.  
 
 »Zainteresiranost za neko stvar pomeni obrniti pozornost nanjo in se začeti z njo praktično 
in miselno ukvarjati« (Poljanšek, 1994, str. 9). Najbolj praktična oblika takšnih dejavnosti v 
šoli so že večkrat omenjene interesne dejavnosti.  
 
Za razvoj interesa je torej najprej potrebna neka dejavnost, znanje, izkušnja … V povezavi 
s tem se mora nato oblikovati občutek ugodja. Ko posameznik izrazi željo po nadaljnjem 
ugodju, govorimo o interesu. Nadaljnje ugodje interes podkrepi, ga razvija.  
 
»V praksi pravimo, da z različnimi vplivi okolja, zlasti z načrtnim izobraževalnim in vzgojnim 
delom, gojimo, razvijamo in tudi usmerjamo otrokove interese. Res je, da interesov ne 
moremo neposredno razvijati niti spreminjati. Naše vzgojno delo in tudi drugi vplivi delujejo 
le v smislu spodbud. Če spodbude ustrezajo stopnji razvoja otrokove osebnosti, lahko 
razvijajo interese za določene objekte ali vsebine. Če pa spodbude niso v skladu z otrokovo 
razvojno zmogljivostjo, ne morejo izoblikovati kakega vsaj relativno trajnega interesa« 
(Toličič in Smiljanić, 1979, str. 222). Za dobro poznavanje in razumevanje otrokovih 
interesov je torej potrebno dobro poznati razvojne značilnosti otrok, saj to omogoča 
razlikovanje med potrebo in interesom, dobro poznati posameznika, da razumemo 
njegovo ugodje in doživljanje uspeha, ter ločiti je potrebno med trenutnim in trajnim 
interesom posameznika.  
 
3 Dejavniki, ki pogojujejo izbiro interesnih dejavnosti 

Mogoče je razbrati, da sta pri interesu zelo pomembni trajna usmerjenost in občutek 
ugodja; da se interes lahko spreminja ter da ga pogojuje tudi razvojna stopnja otroka. 
Glavna pa je ugotovitev, da naj bi imel pri izbiri interesne dejavnosti glavno vlogo interes. V 
praksi pa je mogoče opaziti, da obstajajo še drugi faktorji, ki pogojujejo izbiro interesne 
dejavnosti.  
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Če se posameznik za dejavnost odloči popolnoma svobodno, na podlagi svojih želja, 
občutka ugodja, ko dejavnik izbire za neko dejavnost izhaja iz posameznika, lahko rečemo, 
da gre za notranji izvor – dejavniki izvirajo iz učenca. Že samo ukvarjanje s to aktivnostjo 
posameznika notranje zadovoljuje. V nasprotnem primeru pa je mogoče govoriti o 
zunanjem izvoru, to je takrat, ko imamo v mislih dejavnike, ki izvirajo v okolju. Tu izbira 
interesne dejavnosti ni neposredno izraz posameznikove želje.  
 
Ločimo lahko torej notranje in zunanje dejavnike. Določen dejavnik nam pove, zakaj se je 
učenec odločil za izbrano interesno dejavnost, kaj je vplivalo na njegovo odločitev. 
Dejavniki, ki lahko vplivajo na izbiro interesne dejavnosti, so: interes, učna uspešnost, starši, 
prijatelji, učitelj (mentor). Če se je učenec npr. za določeno dejavnost odločil, ker je pri tem 
upošteval željo staršev, je dejavnik, ki je pogojeval izbiro interesne dejavnosti ''starši''.  
 
Raziskovalni problem izhaja iz zgornje predpostavke, da je interes tisti, ki usmerja učenca 
pri izbiri interesne dejavnosti. Zavedamo pa se, da v praksi ni vedno tako. Ni vedno interes 
tisti, ki vodi učenca pri izbiri interesne dejavnosti. Obstajajo še drugi dejavniki, ki vplivajo na 
njegovo izbiro. To so lahko starši, vrstniki, mentor, učna uspešnost … Kateri od teh 
dejavnikov pa najbolj vpliva na izbiro?  
 
4 Kateri dejavnik najpogosteje pogojuje učenčevo izbiro interesne dejavnosti?  

Raziskovanje je bilo izvedeno s pomočjo deskriptivne neeksperimentalne raziskovalne 
metode. V raziskavi je sodelovalo 193 učencev drugega triletja osnovne šole (185 učencev 
je vrnilo veljavne vprašalnike), ki obiskujejo 4. razred. Učenci so bili izbrani na šestih 
osnovnih šolah. Raziskovanje je potekalo s pomočjo vprašalnika. Zbrani podatki so bili 
kvalitativno in kvantitativno obdelani z ustreznimi statističnimi postopki.  
 
Učenci so imeli na vprašanje ''Zakaj si se odločil za to interesno dejavnost?'' na voljo 6 
različnih odgovorov, morali pa so se odločiti le za enega. V primeru, da je učenec obiskoval 
več interesnih dejavnosti v šoli, je na vprašanje odgovarjal v povezavi s svojo najljubšo 
interesno dejavnostjo, ki jo obiskuje v šoli. Odgovori na vprašanje nam povedo, kaj pogojuje 
učenčevo izbiro interesne dejavnosti (Graf 1: Razlogi, ki pogojujejo učenčevo izbiro 
interesne dejavnosti). 
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Graf 1: Razlogi, ki pogojujejo učenčevo izbiro interesne dejavnosti 

 
Največji delež učencev se je odločilo za izbiro interesne dejavnosti na podlagi zanimanja 
(48,2 %). Trdimo lahko, da večina pri izbiri interesnih dejavnosti upošteva svoj interes. Slaba 
tretjina vseh učencev (29,3 %) se je odločila za interesno dejavnost, ker so pri izbrani 
dejavnosti dobri oziroma imajo, kot pravi teorija Juriševičeve (1999), na izbranem področju 
oblikovano dobro samopodobo. Pri devetih odstotkih učencev je na izbiro interesne 
dejavnosti vplival prijatelji. Vpliv staršev in učiteljev (mentorjev) pri izbiri interesne 
dejavnosti je minimalen.  
 
Iz odgovorov na vprašanje ''Zakaj si se odločil za to interesno dejavnost?'' sem ugotovila, 
da se učenci odločajo za izbiro dejavnosti v skladu z glavnim namenom interesnih 
dejavnosti – zaradi interesa. Interes je torej tisti dejavnik, ki pogojuje izbiro interesne 
dejavnosti pri večini učencev. Glede na spol, so rezultati sledeči: Večina deklic (65,1 %) se je 
za interesno dejavnost odločilo, ker jih to zanima (interes), drugi najbolj pogost razlog pa 
je dejstvo, da so dobre pri tej interesni dejavnosti (23,3 %). Pri dečkih je rezultat drugačen: 
najpogosteje se odločajo za interesno dejavnost zaradi uspešnosti pri tej dejavnosti (35,9 
%), interes je na drugem mestu (29, 5 %). Večji delež dečkov pri interesni dejavnosti upošteva 
mnenje staršev (11,5 %; deklice le 1,7 %). Pri desetih odstotkih vprašanih (tako pri dečkih kot 
pri deklicah) ima prijatelj majhen vpliv, najmanjši vpliv pa ima mentor (pri obeh, dečkih in 
deklicah). 
 
Interes in učna uspešnost sta notranja dejavnika izbire interesne dejavnosti in skupno 
zavzemata tri četrtine (77,5 %) vseh odgovorov. Ostali, zunanji dejavniki, ki na izbiro 
interesne dejavnosti vplivajo iz okolja (prijatelji, starši, mentor), pa zajemajo preostalo 
četrtino vseh odgovorov. Pridobljene rezultate sem v nadaljevanju podkrepila še z 
odgovori na nekatera vprašanja, ki so dodatno dokazala minimalen vpliv zunanjih 
dejavnikov, ki lahko pogojujejo izbiro interesnih dejavnosti.  
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4.1 Izbira interesnih dejavnosti in učenčevi starši 

Kakšen vpliv imajo starši na izbiro interesne dejavnosti, sem preverjala še z dvema 
trditvama: 1) »Interesno dejavnost obiskujem, ker je to všeč mojim staršem.« in 2) »Mislim, 
da bi bili starši bolj zadovoljni, če bi izbral/-a drugo interesno dejavnost.« Učenci so se morali 
odločiti, ali se s posamezno trditvijo strinjajo ali ne. 
 
Manj kot petina učencev trdi, da obiskuje interesno dejavnost, ker je to všeč njihovim 
staršem, ostali (81,7 %) pa se s trditvijo »Interesno dejavnost obiskujem, ker je to všeč mojim 
staršem.« ne strinja. Všečnost interesne dejavnosti staršem torej ne pogojuje učenčeve 
izbire interesne dejavnosti.  
 
To podkrepi še 90,2 % učencev, ki se ne strinjajo s trditvijo ''Mislim, da bi bili starši bolj 
zadovoljni, če bi izbral/-a drugo interesno dejavnost,'' S to trditvijo se je strinjalo manj kot 
10 % učencev.  
 
Pridobljene rezultate je mogoče interpretirati tako, da starši (njihova želja) ne pogojujejo 
učenčeve izbire interesne dejavnosti.  
 
4.2 Izbira interesnih dejavnosti in mentor interesnih dejavnosti 

Vpliv mentorja na izbiro interesne dejavnosti sem preverjala, tako, da so učenci izrazili 
strinjanje oziroma nestrinjanje z naslednjimi trditvami: 1) »Moj učitelj (mentor) interesne 
dejavnosti mi je všeč.« in 2) »Rad bi zamenjal učitelja (mentorja) interesne dejavnosti.« ter 
3) »Če bi učitelj (mentor) zapustil interesno dejavnost, bi jo zapustil tudi jaz.« 
 
Večina (90,2 %) vprašanih učencev se strinja s trditvijo, da jim je mentor interesne dejavnosti 
všeč, hkrati pa bi le 4,9 % učencev zamenjalo učitelja interesne dejavnosti. Rezultati pričajo 
o tem, da so učenci zadovoljni z mentorjem, ki vodi njihovo najljubšo dejavnost.  
 
Rezultati o dobrem mnenju in podpiranju mentorja učenčeve najljubše dejavnosti kažejo, 
da je lahko učitelj eden izmed dejavnikov, ki vendarle poglavitno vpliva na učenčevo izbiro 
interesne dejavnosti. Presenetljivo pa to predvidevanje zavrnejo rezultati trditve: »Če bi 
učitelj (mentor) zapustil interesno dejavnost, bi jo zapustil tudi jaz.« Le 14 % učencev bi 
interesno dejavnost zapustilo, če bi jo zapustil tudi mentor njihove najljubše interesne 
dejavnosti. Ostalih 86 % učencev meni drugače: četudi bi mentor zapustil interesno 
dejavnost, je oni ne bi zapustili. Iz tega lahko trdimo, da mentor ni tisti, zaradi katerega 
učenci obiskujejo določeno interesno dejavnost. Mentor se zopet ni izkazal kot pomemben 
dejavnik, ki bi pogojeval izbiro interesne dejavnosti. 
 
4.3 Izbira interesnih dejavnosti in učenčevi prijatelji 

Le 8,5 % vseh učencev pri izbiri interesne dejavnosti izbere interesno dejavnost, če so vanjo 
vključeni tudi prijatelji. Če to res drži, sem preverila z analizo naslednjih dveh trditev, na 
kateri so učenci lahko odgovorili z DA (se strinjam s trditvijo oz. zame drži) ali z NE (s 
trditvijo se ne strinjam, zame ne drži): 1) »To dejavnost obiskuje večina mojih sošolcev.« in 
2) »Če bi se iz interesne dejavnosti izpisal/-a moj/-a prijatelj/prijateljica, bi se izpisal/-a tudi 
jaz.«  
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Polovica učencev se strinja s trditvijo, da isto interesno dejavnost, kot jo obiskujejo oni, 
obiskuje tudi večina sošolcev. Za drugo polovico učencev ta trditev ne drži. Iz pridobljenih 
podatkov ni mogoče sklepati na to, ali bi se lahko učenci za določen interesno dejavnost 
odločili, ker jo obiskujejo njihovi sošolci iz razreda.  
 
Vpliv prijateljev na izbiro interesnih dejavnosti, se je preverjal tudi z naslednjo trditvijo: ''Če 
bi se iz interesne dejavnosti izpisal/-a moj/-a prijatelj/prijateljica, bi se izpisal/-a tudi jaz.'' 
Visok odstotek (88,4 %) govori v prid navedeni trditvi: sodelovanje prijateljev v določeni 
interesni dejavnosti ne pogojuje učenčeve udeleženosti. Le 11,6 % učencev bi se iz interesne 
dejavnosti izpisalo, če bi se izpisal tudi njihov prijatelj. Za teh 11,6 % lahko sklepam, da pri 
izbiri interesne dejavnosti njihovo izbiro interesne dejavnosti pogojuje prijateljeva izbira.  
 
5 Zaključek  

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna je dinamika izbire interesnih dejavnosti med učenci 
osnovne šole. Vsi pridobljeni rezultati kažejo, da je interes tisti dejavnik, ki največkrat 
pogojuje učenčevo izbiro interesne dejavnosti. Drug pogost dejavnik je učna uspešnost, kar 
kaže na njihovo dobro učno samopodobo. Primerjava med spoloma je pokazala, da pri 
deklicah najpogosteje izbiro interesne dejavnosti pogojuje interes, medtem ko pri dečkih 
učna uspešnost. Predvidevanja, da imajo večji vpliv starši, mentor, prijatelji je potrebno 
zavrniti, saj so nadaljnje raziskave teh treh dejavnikov še potrdile prvotno ugotovitev, da je 
vpliv staršev, prijateljev in mentorja zelo majhen. Tako interes kot učna uspešnost sta 
notranja dejavnika izbire interesne dejavnosti, torej lahko trdimo, da si učenec v večini 
primerov sam izbere interesno dejavnost in njegova odločitev ni pod vplivom okolja 
(staršev, prijateljev, mentorja). 
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KNJIGA ME(NE) BRIGA 
 
Povzetek 
Branje je del našega življenja in z njim se srečujemo na vsakem koraku, vendar se pogosto 
ne zavedamo njegovega pomena. V OŠ potekajo številna tekmovanja in projekti, ki 
spodbujajo branje in krepijo bralno pismenost. Eden takšnih projektov je Bralna značka, ki 
je tudi na naši šoli najbolj razširjen. 
Ker je bilo bralcev vedno manj, smo se odločili, da bi za učence predmetne stopnje pripravili 
projekt, ki bi jih spodbujal k branju vsaj še kakšne dodatne knjige. Projekt smo poimenovali 
KNJIGA ME(NE) BRIGA. Učencem ponujamo v branje knjige z zanimivo vsebino, preverjanje 
poteka s kvizom, najboljši učenci se predstavijo na prireditvi in so nagrajeni s knjigo. Z 
evalvacijo ugotavljamo, da smo s projektom na pravi poti, kljub temu pa je v šoli nemogoče 
nadoknaditi tisto, česar ne dobijo učenci doma – od svojih staršev. 
 
Ključne besede: branje, bralna značka, projekt 
 
 

I DO(DON'T) CARE FOR A BOOK 
 
Abstract 
Reading is a part of our life and we come across it at every step we take. Very often we 
don't realize its importance. There are a number of competitions and projects going on in 
primary school to promote reading and build up reading literacy. One such project is the 
Reading Badge, which is widely spread in our school. 
Since there were less and less readers, we decided to prepare a project for the students of 
lower secondary level of education, in order to encourage them to read some additional 
books. The project has been called I DO(DON'T) CARE FOR A BOOK. Pupils are offered to 
read books with interesting contents, the testing is run by a quiz, the best students present 
themselves at cultural event and are rewarded with a book. With the process of evaluation 
we have been finding out the project is on the right track. But despite that, it is impossible 
to make up for the things, that pupils don't receive at home – from their parents. 
 
Keywords: reading, reading badge, project 
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Uvod 

»Kdor bere, ta tudi misli. Kdor bere, bolje razume samega sebe, druge ljudi in  
svet, ki v njem živi. Kdor bere, je z zlato nitjo povezan s svojo dušo, zato sliši njen  
glas. In ni osamljen, čeprav je sam. Branje zahteva čas, in kdor si ta čas vzame, zna  
biti sam s seboj in mu ni dolg-čas. Lažje razume, kaj je v življenju pomembno in kaj  
ne, kaj je prav in kaj narobe. Ne imeti, pravi duša svojemu bralcu, biti je smisel  
bivanja. 
Branje je radost razumevanja, branje je užitek sprejemanja. Ne biti samo JAZ, ampak  
tudi TI, razumeti, kako zelo pomembno je, da smo drug z drugim in skupaj močan MI.  
Knjiga je modrost do mene, tebe, nas.« (Manca Košir) 
 
Branje je del našega življenja in z njim se srečujemo na vsakem koraku, vendar se kljub temu 
pogosto ne zavedamo njegovega pomena. Poleg vpliva na razvoj ostalih jezikovnih 
zmožnosti ima velik vpliv tudi na osebni razvoj posameznika. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da si, ne glede na hiter tempo življenja in razmah moderne tehnologije, 
vzamemo čas tudi za branje. In ker se vse začne »na začetku« – v otroštvu – je potrebno 
knjigo predstaviti že malčkom, pri tem imajo pomembno vlogo starši, kasneje pa je 
izobraževanje tisto, ki iz otroka naredi bralca za vse življenje.  
 
Branje in njegov pomen 

V SSKJ (http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=brati&hs=1, 31. 7. 
2018) je glagol brati opredeljen takole – brati pomeni razpoznavati znake za glasove in jih 
vezati v besede.  
 
Knjiga nam daje širino, nudi nam vpogled v drugačno življenje in okolje, hkrati pa nas lahko 
tudi pomirja, sprošča ali navdihuje. S knjigami se lahko potopimo v nek nov svet in 
odkrivamo nove stvari – preženemo dolgočasen vsakdan. V dvajsetih letih 20. stoletja so 
predvsem sociologi ugotavljali, da preživi človek skoraj petino svojega budnega časa pri 
branju. Ob koncu stoletja se je čas, ki so ga namenili branju, še zlasti pri odraslih bralcih, 
precej skrajšal, vendar pa se, kljub »računalniški eri«, pomen branja ne zmanjšuje, saj 
sodobna družba zahteva funkcionalno pismene bralce, ki obvladajo branje raznovrstnega 
gradiva in uporabo informacij, ki jih s pomočjo branja dobijo. Zanimanje za branje, usvajanje 
bralne tehnike in oblikovanje takih bralnih navad, da bodo posamezniki posegali za knjigo 
z željo po globljem razumevanju sebe in sveta okoli sebe, so skriti v predšolskem otroku in 
le pravilen pristop je tisti, ki otroka trajno naveže na knjigo ali mu za vselej odvzame 
zanimanje zanjo (http://www.rusevec.com/zgodbe-petelina-ru%C5%A1ka/42-ru%C5%A1kov-
svet/260-pomen-branja-otrokom.html, 31. 7. 2018). 
 
Jamnikova (1994, str. 3) pojasnjuje, zakaj je otroka potrebno vzgajati ob knjigi za knjigo: 

- ob knjigi otrok razvija in bogati govor in mišljenje, zato bo pozneje imel manj težav 
z opismenjevanjem; 

- ob knjigi, še posebno ob pravljicah, otrok razvija domišljijo, to pa spodbuja k 
različnim oblikam ustvarjalnosti; 

- knjiga je vir informacij z različnih področij: otrok jo bo uporabljal v celotnem vzgojno-
izobraževalnem procesu kot enega virov informacij v življenju sploh; 

- knjiga prispeva k temu, da otrok lažje obvladuje probleme in situacije, hkrati pa je 
na različnih področjih bolj razgledan; 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=brati&hs=1
http://www.rusevec.com/zgodbe-petelina-ru%C5%A1ka/42-ru%C5%A1kov-svet/260-pomen-branja-otrokom.html
http://www.rusevec.com/zgodbe-petelina-ru%C5%A1ka/42-ru%C5%A1kov-svet/260-pomen-branja-otrokom.html
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- samostojna uporaba knjig z različnih področij dovoljuje bralcu njegovo izbiro snovi, 
njegov tempo, večjo udeležbo pri usvajanju snovi, večjo ustvarjalnost, svobodo, 
samostojnost, neodvisnost. Ko otrok išče po knjigi, ker ga zanima, mimogrede najde 
še veliko drugih informacij; 

- knjiga je tih, intimen medij, bralec jo v osebnem branju sprejema po svojih 
sposobnostih in nagnjenjih; 

- knjiga individualizira in hkrati odpira možnosti za medsebojno komunikacijo; 
- knjiga je priročna, razmeroma dostopna in lahko jo je povezati z drugimi mediji; 
- knjigo kot nosilko najrazličnejših drugih sporočil je mogoče nadomestiti z drugimi 

sodobnejšimi mediji, vendar samo v knjigi najdemo literaturo kot umetniško 
sporočilo. 

 
S sodobnimi mediji postaja pismenost vse bolj večrazsežnostna, sestavljena (informacijska, 
medijska, interaktivna itd.). Bombardira nas množica informacij, pisna sporočila nas 
obkrožajo od jutra do večera, v tem informacijskem času ves čas beremo, da sploh 
funkcioniramo, obkroža nas tudi vse več tiskanega gradiva.  
 
Strokovnjaki (Jamnik 2012, str. 8) opozarjajo na vsestranski pomen dobro razvite bralne 
pismenosti tako za posameznika kot za družbo v celoti. Toda čeprav beremo več kot kdaj 
koli prej, mednarodne raziskave ugotavljajo, da bralna pismenost v svetu pada; eden od 
vzrokov je prav to, da postaja pismenost vse bolj sestavljena, zahtevna, še posebno v 
sodobnih večjezičnih in večkulturnih okoljih v globalnem svetu. Bistveno vprašanje pa je 
vendarle kritično razumevanje in vrednotenje besedil, kakovost branja in kakovost 
prebranega, vgrajevanje le-tega v svoje znanje, vpliv prebranega na bralca, na njegov 
intelekt, domišljijo, čustva in socialno vedenje, družbeno-politično delovanje itd. 
 
Bralna pismenost 

Po definiciji OECD bralna pismenost pomeni razumevanje napisanih besedil, njihova 
uporaba in razmišljanje o njih, z namenom doseganja lastnih ciljev, nadaljnjega razvijanja 
lastnega znanja in potencialov ter sodelovanja v družbi. 
 
Bralna pismenost se kot zmožnost in družbena praksa razvija vse življenje v različnih 
okoliščinah in na različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti.  
 
Delovna skupina Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti (NSRBP) bralno 
pismenost opredeljuje kot stalno razvijajočo se zmožnost posameznika in posameznice za 
razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje 
razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote 
in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za 
razvijanje posameznikovih potencialov ter njegovo uspešno sodelovanje v družbi.  
 
Bralna pismenost omogoča in spodbuja osebnostni razvoj in socialno vključenost 
posameznikov v skupnost ter učinkovit ekonomski razvoj trajnostno naravnane družbe. 
Bralna pismenost je podlaga vsem drugim vrstam pismenosti, zato je Nacionalna strategija 
za razvoj bralne pismenosti strateški dokument, ki določa prednostne naloge in vzgojno-
izobraževalne cilje na področju pismenosti. Skrb za dobro razvito bralno pismenost je po 
eni strani odgovornost države, ki mora bdeti nad pripravo, dopolnjevanjem in udejanjanjem 
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strategije, po drugi strani pa je tudi odgovornost vsakega posameznika. Bralna pismenost 
je eden izmed temeljev razvite jezikovne zmožnosti, pripomore k boljšemu obvladovanju 
maternega in drugih jezikov, k večji jezikovni samozavesti, pripravljenosti posameznika za 
sprejemanje jezikovne in kulturne različnosti ter učinkovitemu vključevanju v digitalizirano 
družbo. Pripomore tudi k hitrejšemu pridobivanju ali izpopolnjevanju poklicnih kompetenc 
ter k pridobitvi različnih kvalifikacij na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Pomemben del 
pismenosti je bralna kultura, opredeljena kot odnos (splet pojmovanj in vrednot) 
posameznika ter družbe do knjige in branja  
(http:/www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs…/Bralna_Pismenost_javna_razprava_april_2017.d
oc, 1. 8. 2018).  
 
Tekmovanja in projekti 

V osnovnih šolah potekajo številna tekmovanja in projekti, ki spodbujajo branje, bralno 
razumevanje in krepijo bralno pismenost – domače branje, tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje, Rastem s knjigo, Vilenica, Župančičeva frulica, Slovenski dnevi knjige ... 
Marsikateri poskus za izboljšanje bralne kulture je že vzniknil, nekateri so bili bolj in drugi 
manj uspešni. Med najuspešnejšimi in najbolj znanimi je seveda legendarna bralna značka, 
ki poteka že 58. leto. 
 
Tudi na naši šoli je seveda najbolj razširjen projekt Bralna značka, v katerega je bilo v tem 
šolskem letu vključenih 318 učencev od 496, oz. 64 %. Številka seveda ni skrb vzbujajoča, 
vendar če podatke pogledamo podrobneje, vidimo, da le-ta z leti strmo pada, kar je 
razvidno iz spodnje preglednice. Med devetošolci jih pri branju vztraja samo še 20 
odstotkov, kar pa je zelo malo, saj bi pričakovali, da se bo trend ustavil nekje pri 40 %. Vidimo 
tudi, da je bistven upad zaznati pri prehodu učencev z razredne na predmetno stopnjo.  
 

Razred 1. r. 2. r. 3. r. 4. r 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Skupaj 

Št. 
učencev 

54 59 53 61 61 56 50 53 49 496 

Št. 
bralcev 

52 53 45 47 48 25 23 15 10 318 

% 96 90 85 77 79 45 46 28 20 64 

Vir: Statistika Bralne značke na OŠ Hudinja.  
 
Pred leti smo imeli na šoli še manjši odstotek bralcev med devetošolci, zato smo se že takrat 
odločili, da bi za učence predmetne stopnje pripravili projekt, ki bi jih spodbujal k branju 
vsaj še kakšne dodatne knjige in da jim ponudimo v branje kvalitetne knjige naših, 
slovenskih, avtorjev. Projekt smo poimenovali KNJIGA ME(NE) BRIGA.  
 
Predstavitev projekta KNJIGA ME(NE) BRIGA 

Pri tem projektu sem si zastavila eno samo vprašanje, in sicer: Kako lahko pri učencih od 6. 
do 9. razreda vzpodbudimo zanimanje za branje? 
 
Branje je zelo pomemben del človekovega življenja in delovanja, saj nas spremlja na vsakem 
koraku. V šoli se še posebej srečujemo z njim, saj skorajda ni dejavnosti, pri kateri branje ne 
bi bilo prisotno. S tem projektom želimo povečati poseganje po knjigah pri učencih od 6. 
do 9. razreda, saj ravno pri njih opažamo zmanjšanje zanimanja za branje. Bolj pomembni 
postajajo ostali viri informacij, kot je npr. splet.  
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Tem učencem ponujamo v branje knjigo (ločeno po razredih), ki bi je blizu njihovim 
interesom, prav tako pa spada med kakovostno literaturo. Sledi preverjanje poznavanja 
knjige s kvizom, najboljši učenci pa so prisotni na prireditvi, ki jo pripravljamo v okviru bralne 
značke, in nagrajeni s knjižno nagrado. Na takšen način promoviramo aktualne knjige 
predvsem slovenskih avtorjev, učenci pa bi zaradi tega tudi raje posegali po njih. 
 
Splošni cilji tega projekta pa so: 
1. Dvig ravni bralne kulture. 
2. Povečanje števila bralcev od 6. do 9. razreda. 
3. Povečanje obiska knjižnice in izposoje knjig. 
4. Ustvarjanje pozitivnega odnosa do branja in knjig. 
5. Učencem predstaviti pomen branja ter omogočiti, da branje prepoznajo kot vir informacij 

in znanj ter kot zabavo in užitek. 
6. Promovirati kakovostno literaturo. 
 
Branje je dejavnost, ki se je začnemo učiti že pred vstopom v osnovno šolo in je pomembna 
za nadaljnje učenje in učno uspešnost, vendar se pravega pomena branja zavemo šele 
kasneje. Na naši šoli učenci osvajajo bralno značko od 1. razreda dalje in po pregledu 
večletne statistike smo opazili, da se število »bralcev« močno zmanjša nekje v 6. oz. 7. 
razredu. Hkrati smo ugotovili, da jih k branju pritegnejo zunanje oblike motivacije, ki jim 
obljubljajo nagrado, zato bi bilo pomembno, da učenci razumejo pravi pomen branja knjig 
in pričnejo v njih uživati in ne berejo samo zaradi zunanjih spodbud, ampak tudi zaradi 
lastnega interesa in radovednosti. Projekt KNJIGA ME(NE) BRIGA smo usmerili na učence 
predmetne stopnje, saj želimo ravno pri njih spodbuditi slednje, ter jim ponuditi v branje 
knjige, ki se jih »dotikajo« in hkrati spadajo med kakovostno literaturo. Od leta 2016 knjige 
iz projekta vključujemo tudi med knjige domačega branja. 
 
S projektom skušamo najti način, s katerim knjige približamo bralcem čim bolj nevsiljivo. To 
storimo s pomočjo tega, da učencem dajemo možnost vpliva na izbor, pri tem se 
posvetujemo s knjižničarko, da rešujejo kviz (ni jim bilo treba pisati obnov …) in da 
spodbujamo zdravo tekmovalnost. Najboljši se predstavijo na prireditvi in dobijo v dar 
knjigo, skozi vse leto pa je projekt predstavljen na oglasni deski, ob koncu pa vpišemo tudi 
imena zmagovalcev, kar je razvidno tudi s Fotografije 1.  
 

 
Fotografija 1 
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Ugotovitve 

Projekt je najbolj uporaben za učence, saj tako vsi učenci pridejo v stik z dobro knjigo, se o 
njej pogovarjajo, rešujejo kviz … Vse to jih pripravlja na to, da so knjige tudi vir informacij, 
da vse knjige niso dolgočasne ipd. Delno je projekt uporaben tudi za učitelje slovenščine, 
saj tako učenci pogosteje posegajo po knjigah. 
 
Glavnina aktivnosti v tem projektu poteka do meseca aprila, ko s projektom zaključimo. 
Menim, da je to tudi pravi čas, saj je konec šolskega leta naporen in je za dodatne aktivnosti 
premalo časa. Vse do februarja učenci prebirajo izbrane knjige, jih analizirajo in v mesecu 
marcu tudi rešujejo kviz. To je oblika, ki jim je zelo všeč, saj preko »igre« preverjajo znanje 
o prebrani knjigi. Poleg tega spodbujamo rahlo tekmovalnost, saj se najboljši učenci 
predstavijo na prireditvi, ki jo imamo ob zaključku bralne značke. Vsak izmed njih pa v dar 
prejme knjigo – aktualno, slovenskega avtorja. V projekt vključujemo vse učence od 6. do 
9. razreda in pri večini je bil ta način dela dobro sprejet (čeprav nekaj učencev vseeno knjig 
ni prebralo), zato bomo s projektom v podobni obliki nadaljevali v prihodnjem šolskem letu. 
Največja težava je še vedno dostopnost knjig, zato razmišljamo o razširitvi nabora. 
 
Knjige, ki so jih učenci v tem letu prebirali:  
6. razred: Bogdan Novak – Grajski strah  
7. razred: Miha Mazzini – Zvezde vabijo  
8. razred: Feri Lainšček – Ajša Najša  
9. razred: Marinka Fritz Kunc – Janov Krik  
 
Pri sedmošolcih ponavadi izberemo knjigo, ki izhaja iz projekta Rastem s knjigo. In sicer 
učenci že v septembru ali oktobru obiščejo Osrednjo knjižnico Celje, kjer se podrobneje 
seznanijo z izposojo in pomenom knjig, prav tako jim knjižničarji predstavijo izbrano knjigo 
in njihovega avtorja.  
 
Analiza anketnega vprašalnika o projektu KNJIGA ME(NE) BRIGA 

Med učence sem razdelila tudi anketni vprašalnik o omenjenem projektu, saj me je 
zanimalo, kako učenci gledajo na branje nasploh in kakšen se jim zdi projekt. Anketni 
vprašalnik je reševalo 176 učencev od 6. do 9. razreda. 
 
Splošne ugotovitve glede na vprašalnik so naslednje – učenci neradi berejo (tako je namreč 
odgovorila več kot polovica anketirancev), 40 % jih je odgovorilo, da berejo, ampak samo 
tiste knjige oz. literaturo, ki jih zanima. Nekaj odstotkov pa je takih, ki se ne branijo branja 
in je knjiga njihova stalna sopotnica. 
 
Pri drugem vprašanju me je zanimalo, po čem so si učenci najbolje zapomnili predstavitev 
projekta – glede na to, da na šoli poteka že kar nekaj časa. Pričakovan odgovor je bil potrjen 
– projekt je učencem predstavila učiteljica slovenščine (85 %), ostali pa so si zapomnili 
predstavite projekta iz učilnic slovenščine oz. z oglasne deske v avli šole. S tega lahko 
razberemo, da ima učitelj še vedno velik pomen, da učenca za nekaj navduši oz. nasprotno, 
ga od nečesa lahko tudi odvrne.  
Pri vprašanju o izboru knjige, so se odgovori enakomerno razpršili, nekaterim učencem se 
zdi dober, saj so knjige zanimive, primerne njihovi starosti ipd. Drugim se ne zdi najboljši, 
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ker rajši berejo tisto, kar si sami izberejo. Tretji pa so se odločili za odgovor primeren, saj se 
iz knjig kaj naučijo, so drugačne od ostalih … 
 
Večini učencev se tudi zdi primerno, da je knjiga, vključena v projekt, ena izmed knjig 
domačega branja, saj jo tako vsi preberejo in se lahko o njej pogovarjajo; je tako potrebno 
prebrati manj knjig. 
 
Učenci se strinjajo, da so najboljši nagrajeni s knjigo in se lahko predstavijo na prireditvi – 
pod predloge so podali še, da bi lahko bili predstavljeni/nagrajeni še posebej v razredu. 
 
Ker na branje vpliva tudi izbor literature, sem učencem dala možnost, da sami predlagajo 
knjigo, ki bi jo želeli uvrstiti v seznam (nisem pa jih omejevala s slovenskimi avtorji) in 
predlogi so bili res raznovrstni. Nekaj naslovov: Harry Potter, 5 prijateljev, Čudo, iBoy, NK 
Svoboda, Kit na plaži ipd.  
 
Tudi s pomočjo tega vprašalnika lahko nekako ugotavljam, da smo s projektom na pravi 
poti, saj učenci izbrane knjige praviloma preberejo in dobijo neko splošno »razgledanost«, 
kljub temu pa je v šoli nemogoče nadoknaditi tisto, česar ne dobijo učenci doma – od svojih 
staršev. Če so tudi starši knjigam nenaklonjeni, ne moremo pričakovati, da bomo lahko v 
šoli, učitelji, knjižničarji, razni projekti … spremenili njihov odnos.  
 
Zaključek 

Brati ali ne brati – mislim, da to ni pravo vprašanje, ker je odgovor jasen – brati, seveda. Z 
dobrim branjem smo tudi bolje bralno opismenjeni, kar pa je zelo pomembno za 
posameznikov obstoj v današnji družbi. Začetki razvoja branja segajo že v zgodnje otroštvo, 
ki pa se nadaljuje skozi vse faze šolanja in postane vseživljenjsko branje. Otroci so danes 
pod vplivom številnih elektronskih naprav, mnogi imajo popoldanske aktivnosti, ki jih 
odvračajo od branja, vseeno pa je naloga staršev in tudi nas, učiteljev, da jim predstavimo 
kvalitetno literaturo, ki jih bo pritegnila in jih pripravila do tega, da bodo pogosteje posegali 
po knjigah.  
 
Projekt KNJIGA ME(NE) BRIGA je le ena izmed tovrstnih spodbud, ki pa je še vedno odprta 
za spremembe in dopolnitve. Na podlagi opažanj in anketnega vprašalnika lahko ugotovim, 
da smo na dobri poti, učenci nekoliko več berejo – podlaga za to je večletno spremljanje 
bralcev v okviru bralne značke in vsako leto je zlatih značkarjev (torej tistih, ki so osvojili 
bralno značko v vseh devetih letih) več. Veliko je tudi tistih učencev, ki berejo »za svojo 
dušo« in pogosteje posegajo po avtorjih, ki smo jih vključili v projekt – podlaga za to 
ugotovitev je spremljanje izposoje v šolski knjižnici.  
 
Za konec pa še Pavčkova pesem o branju, za razumevanje katere pa moramo biti tudi bralno 
opismenjeni.  
Brati pomeni početi podvige. 
Brati je možno marsikaj. 
Recimo: grozdje in fige in knjige 
in med brati še kaj. 
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Brati je na sploh enostavno. 
Črke hrustaš kot zalogaj. 
Teže pa je, a tudi bolj slavno, 
brati pravilno in hitro nazaj. 
  
A nazaj se daleč ne pride. 
Pravo branje le dalje in dalje gre 
čez črke in pike, čez vrte in hribe 
v Koromandijo ali še dlje. 
Priloga: Anketni vprašalnik 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Ker izvajam anketo med učenci, ki ste sodelovali pri projektu KNJIGA ME(NE) BRIGA, bi vas 
prosila, da mi odgovorite na nekaj vprašanj. Za odgovore se Vam že v naprej zahvaljujem. 
Starost: ________________ 
1. Ali rad bereš? Obkroži enega izmed odgovorov. 

a) DA. 
b) NE.  
c) Berem samo tisto, kar me zanima. 
d) Drugo. 

2. Kako si se seznanil s projektom KNJIGA ME(NE) BRIGA? 
a) Projekt nam je predstavila učiteljica slovenščine. 
b) S projektom sem se seznanil z oglasne deske v avli šole. 
c) Projekt je predstavljen v učilnici slovenščine. 
d) Drugo: ________________________________ 

3. Kakšen se ti zdi izbor knjige? Svoj odgovor tudi utemelji. 
a) Dober, saj _______________________________________________ 
b) Ne najboljši, saj __________________________________________ 
c) Primeren, saj _____________________________________________ 

4. Ali se ti zdi dobro, da je knjiga, vključena v projekt, ena izmed knjig domačega branja? 
Svoj odgovor utemelji. 

a) Da, saj ______________________________________________ 
b) Ne, saj ______________________________________________ 

5. Zmagovalci projekta se predstavijo na prireditvi ob zaključku bralne značke. Kako 
drugače bi se še lahko predstavili? Podaj predlog ali dva. 
_____________________________________________________________________ 
6. Predlagaj knjigo ali dve, ki bi ju lahko vključili v projekt KNJIGA ME(NE) BRIGA naslednje 
leto. 
_____________________________________________________________________ 
Hvala za sodelovanje!        Olga Kožel, prof. slo. 
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MEDPREDMETNO POVEZOVANJE KOT ENO TEMELJNIH DIDAKTIČNIH NAČEL 
SODOBNE ŠOLE PRI POUKU USTVARJAMO ZA OTROKE V SREDNJI ŠOLI 

 
Povzetek 
 
Medpredmetno povezovanje kot eno temeljnih didaktičnih načel sodobne šole pri pouku 
plesa, glasbe, likovne vzgoje in slovenščine v poklicnih srednjih šolah predstavlja značilnosti 
sodobnih poklicnih šol v Republiki Sloveniji. V prispevku je prikazano na primeru programa 
predšolske vzgoje, ki se izvaja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Predstavljen je 
primer pouka strokovnega modula ustvarjamo za otroke, kjer se prepletajo štirje vzgojno-
učni predmeti. Pri izvedbi dejavnosti je poudarek na spodbujanju dijakove ustvarjalnosti, 
organizaciji in uporabi sredstev ter prostora, odgovornosti opravljenega dela posameznika 
in skupine. Eno temeljnih didaktičnih načel sodobne šole od učiteljev predvideva 
vključevanje medpredmetnega povezovanja v pedagoško delo, saj se sodobna šola izogiba 
zgolj teoretičnemu znanju, stremi pa k holističnemu védenju in znanju, k učnim povezavam.  
 
Ključne besede: sodobna šola, medpredmetno povezovanje. 
 
 

CROSS-CURRICULAR TEACHING AS ONE OF FUNDAMENTAL DIDACTIC 
PRINCIPLES OF MODERN SCHOOL IN THE VOCATIONAL SCHOOL SUBJECT 

CREATING FOR CHILDREN 
 
Abstract 
Cross-curricular teaching as one of fundamental principles of modern school in subjects 
dance, music, art and Slovene language in vocational schools presents characteristics of 
modern vocational schools in Slovenia by the example of the Vocational school for pre-
school teachers in Ljutomer. In the article the example of the subject Creating for children 
is introduced, where four educational and teaching subjects are interwoven. The emphasis 
during the activity is encouraging the student’s creativity, organisation and use of means 
and space and responsibility of individuals and groups for the accomplished work. One of 
fundamental didactic principles of modern school is teacher’s integration of cross-
curricular teaching in his pedagogical work and avoiding merely theoretical knowledge. 
The goal is a holistic knowledge and cross-curricular teaching and learning. 
 
Keywords: modern school, cross-curricular teaching. 
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1 Uvod 

Današnja družba je družba nenehnih sprememb, informacijska tehnologija napreduje z 
veliko hitrostjo. Tako družba in posamezniki v njej se moramo tem spremembam prilagajati. 
Spremembe se dogajajo na področju družbenega življenja, v strukturi dela in tudi v samem 
izobraževanju. Današnji svet je svet konkurenčnosti, svet, ki ga vodi kapital, svet, poln 
raznih izzivov. 
 
Za vse generacije je dandanes nujno izobraževanje, ki mora trajati vse življenje. Nenehno je 
potrebno slediti novostim v svetu in izobraževanju. Slednje je lahko formalno in neformalno 
ter postaja ena najpomembnejših vrednot. Družba postavlja okvire, katero znanje in 
vedenje je potrebno za funkcioniranje človeka v prihodnosti. Vse več se govori o 
kompetencah oziroma zmožnostih, ki jih moramo imeti za funkcioniranje v družbi.  
 
Kot učitelji se moramo zavedati, da v sistem izobraževanja prihajajo otroci, opremljeni z 
različnimi informacijami, ki jih lahko dobijo na spletu, na družinskih potovanjih, iz medijev. 
Zaradi tega so različno informacijsko opremljeni. Učitelji so tako dandanes postavljeni pred 
veliko izzivov. Morajo biti kompetentni in mlade kakovostno informirati o resnično 
pomembnih znanjih in vedenjih. Metode poučevanja so se v zadnjih letih drastično 
spremenile, saj mladi potrebujejo odprte, fleksibilne in ustvarjalne modele poučevanja, ki 
jih bodo pripravili na odraslo poklicno življenje. Poklicne šole so uvedle programe, ki 
dijakom ponujajo kvalitetno, predvsem pa konkurenčnejše znanje za poklic, za katerega se 
šolajo. Veliko poudarka dajejo predvsem strokovnemu ter praktičnemu znanju in védenju, 
manj pa splošnemu teoretičnemu znanju. 
 
Praviloma so dijaki uspešnejši na strokovnih predmetnih področjih oziroma pri strokovnih 
modulih. Pri praktičnem pouku pokažejo konkreten izdelek, zato lažje najdejo motivacijo 
za delo, medtem ko je teoretičen pouk večkrat sprejet z odporom, saj ga doživljajo kot 
nepotrebnega in popolnoma nekoristnega. Učitelji splošnih teoretičnih predmetov morajo 
tako vložiti še več napora in didaktičnega znanja, da motivirajo dijake, podirajo stereotipe 
v razmišljanju o nesmiselnosti takega izobraževanja. Učni načrti jim lahko pri tem veliko 
pomagajo; dijakom se lahko prilagajajo z vsebinami odprtega kurikula, uvajanjem različnih 
didaktičnih oblik dela v razredu in zunaj njega. 
 
Predstavila bom medpredmetno povezovanje ter s kakšnimi prednostmi in slabostmi se 
učitelji in dijaki srečujemo pri tem. Imam več let izkušenj v poučevanju na srednjih poklicnih 
šolah, zato se zavedam vseh posebnosti, ki jih morajo učitelji pri svojem delu upoštevati. S 
katalogi znanj za srednje poklicne šole je predpisan kurikul, ki se ga morajo učitelji držati, 
obenem pa katalogi ponujajo veliko možnosti za medpredmetno povezovanje. Prikazala 
bom praktični primera pouka pri predmetu ustvarjamo za otroke na Gimnaziji Franca 
Miklošiča Ljutomer, v programu predšolska vzgoja; obravnavani predmet je del odprtega 
kurikula. 
 
2 Sodobna šola 

Sodobna šola upošteva sodobne koncepte znanja, temelječe na razvoju spretnosti in 
veščin, ki bodo dijakom koristile v nadaljnjem življenju. S tem v ospredje postavlja različne 
oblike učenja in poučevanja, ki pripomorejo k razvoju le-teh. 
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V sodobni šoli se veliko pozornosti namenja kompleksnosti učnega dela. Za uspešno 
izvajanje pouka moramo upoštevati didaktične pogoje. Na podlagi jasno izoblikovanih 
vzgojno-izobraževalnih splošnih oz. širših ciljev šole moramo predvideti ustrezne učne 
predmete, določiti njihove cilje, naloge, funkcije. Z analizo učne vsebine vsakega učnega 
predmeta moramo identificirati njene temeljne izobraževalne in vzgojne sestavine ter 
funkcije. Oboje mora pogojevati jasno izoblikovane didaktično-metodične konceptualne 
strategije.  
 
Sodobna slovenska demokratična šola je socializacijska institucija, ki se mora zavedati, da 
je za posameznika vselej bistveno pomembna (ne glede na okoliščine svojega delovanja) 
za njegov prehod iz otroštva v odraslost. Srednje (poklicne) šole so posebej pomembne 
tudi zaradi težavnega obdobja adolescence, v katerem so vsi dijaki, ki se redno izobražujejo. 
Šola educira, vendar izobraževanja in vzgoje ni mogoče strogo ločevati. Zelo pomembno 
je, kako mladostnika (učenca ali dijaka) navaja na pridobivanje znanja in kakšne vrednote 
mu ponuja kot pripadniku naroda in slovenske države ter tudi državljanu evropske države, 
da bo pripravljen na življenje in na trg dela, na katerega bo po zaključku izobraževanja 
stopil. Zato mora šola svoje izobraževalce učiti (samo)odgovornega učenja, strpnosti, 
ustvarjalnega izpostavljanja demokratičnim družbenim odnosom in spoštovanja splošnih 
človeških civilizacijskih vrednot (evropske) družbe, kot so solidarnost, človekovo 
dostojanstvo, pluralna demokracija, spoštovanje človekovih pravic, vladavina prava in skrb 
za zdravo okolje, kar so tudi vrednote in norme evropske družbene stvarnosti. (Židan, 2007 
str. 16) 
 
3 Medpredmetno povezovanje  

Medpredmetnega povezovanja smo se lotili v tretjem letniku programa predšolske vzgoje 
v modulu ustvarjamo za otroke, za katerega smo učitelji sami pripravili katalog znanja ter 
določili cilje in znanja, ki bi jih naj dijaki usvojili. Modul poučujejo štirje učitelji: učitelj 
slovenščine, učitelj glasbe, učitelj plesa in učitelj likovne umetnosti. V modulu smo cilje 
zastavili tako, da dijaki sami pripravijo gledališko oziroma lutkovno igrico, učitelji smo jim le 
v pomoč in jim svetujemo, jih usmerjamo. (Katalog znanja, 2011)  
 
Na začetku prenove programa predšolske vzgoje smo učitelji modula ustvarjalno izražanje 
razmišljali, da bi v okviru ur odprtega kurikula dijakom ponudili takšen modul, v katerem bi 
strnili vsa znanja, ki ga pri tem modulu dobijo. Tako smo se odločili, da dijaki pripravijo 
lutkovno oziroma gledališko igrico za predšolske otroke, ki jo potem tudi v vrtcih 
predstavijo.  
 
Učitelji smo tako sestavili katalog znanja s cilji in znanji, pri čemer smo upoštevali tudi cilje 
iz kurikuluma za vrtce. Katalog znanja zajema cilje, ki bi jih naj dijaki dosegli, skozi leta smo 
ga tudi spreminjali ter prilagajali različnim skupinam dijakov.  
 
Modul ustvarjamo za otroke je v urniku samo v enem konferenčnem obdobju in to tri 
zaporedne ure na teden. Učitelji, ki poučujemo ta modul, si razporedimo ure dela z dijaki. 
Do sedaj se je izkazalo, da je najbolje, če začnemo izvajati pouk slovenščine, kjer dijaki bodisi 
sami napišejo scenarij igrice ali pa si izberejo besedilo in ga skupaj z učiteljem ustrezno 
predelajo. Pri tem se upoštevajo ustvarjalne ideje in predlogi dijakov. Potem sledi 
dogovarjanje, ali bo besedilo primernejše za lutkovno ali gledališko igro. Lahko izbirajo med 
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tema dvema, lahko pa tudi kombinirajo. Preizkusili smo že različne možnosti in vsaka ima 
svoje zanimivosti, izzive. Ko imajo dijaki scenarij, si razdelijo vloge. Pri tem moramo 
upoštevati karakteristike posameznega lika in na to dijake tudi opozoriti. Tako postanejo 
pazljivejši in senzibilni za posamezno vlogo, vsak dijak se v določeni vlogi bolj vidi in začuti. 
Morda mu posamezna vloga predstavlja izziv, kar je prav tako dobrodošlo. Učitelj ima pri 
tem pomembno vlogo, da spodbuja dijake in jih pravilno, z dobro mero občutka, vodi skozi 
nove izzive.  
 
Ko imajo dijaki postavljene okvirje za delo pri slovenščini, se začne vključevati učitelj likovne 
vzgoje. Z njim najprej skicirajo gledališke kostume oz. lutke in sceno, odvisno od tega za 
kakšno igro so se odločili, ali za lutkovno ali za gledališko. Dijaki začnejo izdelovati izdelke 
za igro v likovni delavnici. Ves čas jih spremlja učitelj likovne vzgoje, ki jim svetuje in pomaga 
pri izvedbi. Nekaj težav se morda pojavi pri izbiri materiala za izvedbo posameznega 
kostuma, lutke morda scene. Dijaki velikokrat želijo preizkusiti kaj novega. Učitelj jih ob 
tem, da jih spremlja in jim svetuje, tudi kdaj opozori na morebitne težave pri izvedbi. Pri 
tem moramo upoštevati, da je tudi to del procesa, učenja. 
 
Dijaki, ki se odločijo, da bodo ustvarjali pri glasbi, skupaj z učiteljem pregledajo besedilo in 
določijo mesta, kjer lahko vključijo glasbo in morebitne zvočne efekte. Ta skupina dijakov 
nato skupaj zapiše in uglasbi bodisi izmišljarije bodisi že zapisane skladbe priredi ali se jih 
samo nauči zaigrati in zapeti. Kaj od naštetega bodo dijaki počeli, se odločijo skupaj z 
učiteljem glede na svoje sposobnosti in želje.  
 
Dijaki igralci, ki so že osvojili besedilo igrice, se začnejo učiti gibanja na odru in plesa 
posameznih delov v igri. Tudi tukaj upoštevamo želje in ideje posameznika pri ustvarjanju. 
Na ta način jih spodbujamo k ustvarjalnosti, krepimo njihovo samozavest in jim dajemo 
občutek, da so sposobni ustvariti nekaj unikatnega, samo njihovega. 
 
Potem počasi prehajamo k vadbi celotne igre, ko se dijaki različnih področij med seboj 
povezujejo in gradijo celoto. Tukaj je potrebno medsebojno sodelovanje, sprejemanje 
odločitev, prilagajanje posamezniku in skupini. Le na tak način lahko pridemo do končnega 
cilja. Med tem delom pridejo do izraza posameznikove osebnostne lastnosti in tako se dijaki 
še bolj spoznavajo in povežejo med seboj. Z igricami nato nastopajo na raznih prireditvah 
in kar je nadvse pomembno, nastopajo v vrtcih pred najbolj zaželeno publiko, otroki. To, 
kar dijaki in otroci ob tem doživijo, je neprecenljivo izkustvo. Nagrada za njihovo delo je 
poplačana. 
 
Na koncu vsakega modula oz. igre smo izvedli evalvacijo, saj smo želeli, da dijaki izrazijo 
mnenje o tem predmetu. Mnenja so bila v večini pozitivna, na primer, da je predmet 
zanimiv, zabaven, da so se med seboj povezali. Omenjajo tudi boljšo povezavo z učitelji, da 
smo jih razumeli, jim prisluhnili, še najbolj pomembno pa je to, da smo upoštevali njihove 
ideje, želje. Pouk je potekal v sproščenem vzdušju, zato so ga radi obiskovali. 
 
Ugotovili smo še, da naša želja po osvajanju znanja dijakov, preveč zahtevno zastavljena v 
smislu, da morajo vsi dijaki pridobiti vse izkušnje pri vseh predmetih, tako pri slovenščini, 
likovni vzgoji, glasbeni in plesni vzgoji. Skozi proces smo zaznali, da je takšno delo ne 
nemogoče temveč zelo zahtevno za učitelja in za dijaka. Ugotovili smo tudi, da bi za takšen 
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način dela rabili veliko več ur za predmet in tudi več prostora, da bi delo lahko potekalo 
sočasno na različnih področjih. Učitelj bi si tega želeli, vendar nismo imeli na voljo večjega 
števila ur. Če povzamem, takrat smo bili učitelji v razredu dva krat več časa, kot nam je bilo 
dodeljeno. Kljub temu da so dijaki res osvojili veliko, delali na vseh področjih, smo bili učitelji 
izžeti, utrujeni in čez čas tudi ne tako efektivni, kot bi si želeli. Zato sedaj delamo tako, da si 
dijaki izberejo področje, na katerem bodo dejavnejši. Bodisi imajo vloge v igri ali pripravljajo 
kostume, sceno, ali pišejo glasbo in se pripravljajo za izvedbo.  
 

 
Slika 1: Šivanje kostuma 
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Slika 2: Pomerjanje kostuma 

 

 

Slika 3: Vaja glasbenikov 
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Slika 4: Priprava scene 

 
Da smo prišli do tako pozitivnih zaključkov, smo ves čas dela morali biti vsi učitelji med seboj 
usklajeni in se odločati za prave poteze. To pa zahteva kompetentnega učitelja, ki lahko vidi 
celoto. Celoto vseh predmetov, ki se med seboj prepletajo in vsem učnim predmetom dati 
enako veljavo, pomembnost. Za poučevanje takega predmeta mora biti tudi učitelj zrel, 
mora imeti izkušnje in posluh za vsakega v tem procesu. Vsa nesoglasja, ki nastajajo pri tem 
učnem procesu, je potrebno sproti reševati s konstruktivnim pogovorom v smislu iskanja 
najboljše rešitve. Za timsko delo je nujno, da učitelji med seboj sodelujejo in v to 
sodelovanje vključijo tudi dijake. Pomembo je, kako se izvaja pouk in vrednoti delo vsakega 
posameznika. Odgovornost se mora porazdeliti med učitelje in dijake. Na koncu šteje 
znanje, ki ga dijaki usvojijo pri predmetu. 
 
Znanje in védenje sta dejavnika socializacije, sredstvo posameznikovega družbenega 
preživetja, človekove duhovne rasti, posameznikovega prilagajanja, njegove kulture in 
civiliziranosti, njegovega obvladovanja sprememb in oblikovanja državljanske, 
participatorne kulture, sredstvo ozaveščanja in človekovega izgrajevanja kulture 
vseživljenjskega učenja, ki je v sodobni šoli ne le potrebno, ampak že nujno za uspešno 
konkuriranje v družbenem življenju in na trgu dela. (Židan 2007, str. 21) 
 
4 Zaključek  

Živimo v času, v katerem se vse zelo hitro spreminja in temu se moramo znati prilagoditi ter 
slediti spremembam. Vsak učitelj mora izpolnjevati določene pogoje za vzgojno-učni 
proces, ravnati se mora po navodilih ali smernicah, ki veljajo v sodobni šoli (didaktičnih 
načelih), obenem mora izkazovati svojo kompetentnost tako na strokovnem kot 
didaktično-pedagoškem področju. Učitelj ob svojem delu velikokrat ugotovi, da se praksa 
v poklicu zelo razlikuje od teorije, ki se je je naučil na fakulteti. Specifika dela v srednjih 
poklicnih šolah zahteva veliko individualizacije in diferenciacije, zato je potrebno metode in 
oblike dela nenehno prilagajati situaciji v razredu. Kot izvrsten primer se je izkazal predmet 
ustvarjamo za otroke, kjer ne samo da sledimo usmeritvam sodobne šole, izpolnjujemo tudi 
medpredmetno povezavo in prikažemo dober primer praktičnega dela, ki ga lahko dijaki 
neposredno uporabljajo v svojem bodočem poklicu. Sodobna šola se izogiba teoretičnega 
»predalčkastega« znanja, stremi k holističnemu vedenju in znanju, k učnim povezavam, s 
katerimi usvaja znanja, ki jih nadgrajuje v celotno podobo in uporabo v praksi. 
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Romana Lazar  
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci 

UČILNICA NA PROSTEM 
 
Povzetek 
Ob zavedanju, da današnji pouk poteka izključno v učilnici, sede in ob knjigi, da je premalo 
izkustvenega učenja in učenja za življenje, sem začutila neizmerno potrebo po spremembi 
v poučevanju. 
Namen naloge je predstaviti pouk na prostem, njegove prednosti in pa težave, na katere 
lahko naleti učitelj pri poučevanju na prostem in kako projekt Učilnica na prostem razvijamo 
na OŠ Kajetana Koviča Radenci. 
Učilnica na prostem omogoča aktivnejše učenje, boljše pomnjenje, doseganje boljših 
rezultatov pri ocenjevanju znanja, poveča fizično aktivnost učencev, učenje za življenje, 
učenje oz. poučevanje je bolj medpredmetno povezano ter spodbujanje medvrstniškega 
sodelovanja in na ta način grajenje socialne zavesti in pripadnosti skupnosti. 
Učilnica na prostem ob naši šoli nam ne nudi le novega učnega okolja, ampak je okolico šole 
osmislilo, da služi raziskovanju, eksperimentiranju in izkustvenemu učenju. 
 
Ključne besede: učilnica, zunaj, inovativne učne oblike 
 
 

OUTDOOR CLASSROOM 
 
Abstract 
Having knowledge, that today's lessons finds exclusively sitting in the classroom and 
working with a book, that there is insufficient experimental learning and learning for the 
life, I felt the a huge need for changing the teaching approach.  
The purpose of the project is to present the outdoor classroom, its advantages and the 
problems, which appear at outdoor teaching and how the Outdoor classroom project is 
developing at the Primary School Kajetan Kovič Radenci. 
The Outdoor classroom offers more active learning to achieve better memory, better 
results in assessing knowledge, increases the physical activity of pupils, learn for life, 
teaching is more introspectively connected. In this way, the promotion of intercourse 
cooperation and the social awareness and belonging to the community is build.  
The outdoor classroom at our school offers us not only a new learning environment, but 
the school surrounding area has been designed to serve experiments and experiential 
learning. 
 
Keywords: outdoor classroom, innovative learning forms 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

470 

Uvod 

Družba se je v preteklih petnajst letih na socialnem in čustvenem področju ter na področju 
tehnologije, precej spremenila. Odnosi med starši in otroki ter med starimi starši so 
drugačni kot v preteklosti. Spreminja se odnos na relaciji učenec – učitelj in starši – učitelj. 
Žoge, kolesa, medvrstniško druženje in igre so otroci zamenjali za samotarsko posedanje z 
elektronskimi napravami. »Normalne« oblike komunikacij so zamenjale številne sodobne, 
elektronske oblike, ki jim je skupno, da osebe, ki sodelujejo v komunikaciji, niso v istem 
prostoru. 
 
Vse to se odraža tudi v šoli. Učenci so pripeljani v šolo in iz nje, v šoli ves dan sedijo, berejo, 
pišejo. Pri otrocih in mladostnikih torej prevladujejo neaktivne oblike preživljanja časa. 
Posledice fizične nedejavnosti so debelost in številne zdravstvene težave, zmanjšanje 
kreativnosti in motivacije za delo.  
 
Številne študije dokazujejo tudi izredno močan vpliv aktivnega načina preživljanja časa na 
povišanje intelektualnih sposobnosti. 
 
Tako je na primer švedska študija o povezanosti med gibalnimi in umskimi sposobnostmi, 
ki je zajela 1, 8 milijona 18-letnih fantov, in je trajala v letih od 1950 do 1976, pokazala, 
pozitivno korelacijo med telesno aktivnostjo in inteligenco, tj. logičnim mišljenjem, 
prostorskim dojemanjem, verbalnimi in tehničnimi sposobnostmi. (Åberg s sodelovci, 
2009) 
 
Učitelji se tako znajdemo pred nezavidljivo nalogo, kako otroke motivirati, da postanejo 
aktivni raziskovalci in soustvarjalci učnega procesa. 
 
Inovativni učni pristopi, npr. učilnica na prostem, gozdna pedagogika, formativno 
spremljanje, omogočajo boljšo kakovost učenja in poučevanja in višje učne dosežke pri vseh 
učencih. Njihov cilj pa je predvsem ta, da se dvigne raven znanja in pridobivanja višjih ocen 
predvsem pri tistih učencih, ki so sposobni več, pa tega ne razvijejo, ker nimajo notranje 
motivacije in imajo nizko samopodobo. (Miler, 2014) 
 
Že nekaj let si postavljam vprašanje, kako izpeljati pouk, ki bo v največji možni meri 
omogočil vsem učencem doseganje zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev in optimalni 
psiho-fizični razvoj. Ob tem naj bi učitelj zagotavljali ustrezne pogoje za kakovostno učenje 
vsem učencem ob upoštevanju njihovih sposobnosti, predznanja, izkušenj, interesov. V čim 
večji meri naj bi poskrbel za aktivno sodelovanje učencev v učnem procesu, spodbujal 
njihovo kritično mišljenje in ustvarjalnost. Učinkovito učno okolje predpostavlja, da bo 
učitelj spodbujal zavzetost za učenje, omogočal sodelovalno učenje, prepoznaval in 
upošteval individualne razlike med učenci, poskrbel za ustrezno prilagojeno in pravočasno 
povratno informacijo v procesu učenja ter spodbujal medpredmetno povezovanje, 
avtentično učenje, problemsko naravnan pouk, raziskovalno delo učencev. (Kalin, 2017) 
Učilnica na prostem mi je bila odlična izhodiščna točka, da bi zadostila večini zgoraj 
naštetim zahtevam. 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

471 

Pouk na prostem 

Pouk na prostem je organizirano učenje zunaj šolskih stavb. Pouk na prostem se sklicuje na 
filozofijo, teorijo in prakso izkustvenega učenja in okoljske vzgoje ter omogoča učenje na 
svežem zraku. Glede na dejstvo, da danes večina otrok velik del časa preživi v zaprtih 
prostorih, bi bilo priporočljivo, da bi po šolah načrtno in sistematično organizirali različne 
oblike pouka na prostem. (Skribe – Dimec, 2014) 
 
Prednosti in pozitivni učinki za dejavnosti na prostem: 

- omogočajo učencem realno, pozitivno izkušnjo, 
- izboljšajo fizično in mentalno zdravje učencev, 
- povečajo motivacijo, navdušenje, samozavest; manj je težav z motnjami pozornosti, 
- izboljšajo vedenje učencev v razredu (timsko delo, povezanost skupine itd.), 
- povečajo ročne spretnosti, koordinacijo, ravnotežje; manj je poškodb, 
- izboljšajo učne dosežke, 
- omogočajo socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje itd.), 
- spodbujajo individualne učne metode, 
- povečajo skrb in odgovornost za okolje (vzgoja in izobraževanje za trajnostni 

razvoj), 
- omogočajo medpredmetno povezovanje. (Skribe-Dimec, 2016) 

 
V Veliki Britaniji so leta 2006 na Ministrstvu za izobraževanje izdali manifest o učenju zunaj 
učilnice, s katerim sistemsko spodbujajo različne oblike pouka na prostem. V njem so 
zapisali: »Menimo, da mora vsaka mlada oseba izkusiti svet zunaj učilnice kot bistveni del 
učenja in osebnega razvoja ne glede na leta, sposobnosti in okoliščine. S tem, da mladi 
uporabijo svoje znanje v številnih izzivih, učenje zunaj učilnice gradi mostove med teorijo in 
realnostjo, šolami in lokalnimi skupnostmi, mladimi in njihovo prihodnostjo. Kakovostne 
učne izkušnje v resničnih situacijah omogočajo izboljšanje dosežkov pri mnogih predmetih 
in razvijanje boljših osebnih in socialnih spretnosti. (Skribe-Dimec, 2016) 
 
Obstajata dva različna pristopa k pouku na prostem: 

- samostojno učenje: tako da učence seznanimo s ciljem učne ure; odkrivajo, 
raziskujejo pa samostojno; 

- vodeno učenje: ko učitelj pripravi določene dejavnosti, učne liste, s pomočjo katerih 
učenci dosežejo učni cilj. 

 
Učiteljem je zagotovo bližji drugi način, vendar je veliko manj motivacijski, učenci pa v 
manjši meri razvijejo kreativnost in ustvarjalnost. 
 
Pouk zunaj lahko poteka različno dolgo: 

- nekaj minut, 
- eno ali dve šolski uri, 
- celo dopoldne 
- kot šolska ekskurzija, 
- kot večdnevne dejavnosti, npr. šola v naravi. (Skribe-Dimec, 2016) 
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Učitelj lahko šolsko okolico uporabi na dva načina: 
1. neposredna uporaba okolice šole in 
2. posredna uporaba okolice šole. 
 
Pri neposredni uporabi okolice šole učitelj pripravi dejavnosti, ki se lahko izvajajo le zunaj: 
Primer za naravoslovje: »Poišči najrazličnejše oblike listov« 
Primer za matematiko: »Najdi čim več likov v okolici« 
Primer za slovenščino: »Danes bomo brali pod oblaki« 
Primer za likovna umetnost: »Nariši spomladanske cvetlice« 
Primer za šport: »V gozdu najdite predmete iz katerih lahko pripravite poligon« 
 
Pri posredni uporabi šolskega okolja učitelj uči na prostem tako, kot bi učil v učilnici. 
Zagotovo ima prvi način uporabe šolske okolice večji učinek, ne smemo pa pozabiti, da je 
tudi zamenjava učnega okolja dober način za povečanje motivacije. Prav tako je 
pomembno, da učenci del dneva preživijo na svežem zraku. (Skribe-Dimec, 2016) 
 
Glavne ovire za izvajanje pouka na prostem je po mnenju van Bussela (1992:27) mogoče 
strniti v tri točke: 

- organizacijski problem (nekaterim učiteljem je odveč dodatni napor, potreben za 
izvedbo pouka na prostem), 

- vsebinski problem (nekateri učitelji menijo, da ne vedo dovolj o naravi, da bi lahko z 
učenci delali na prostem), 

- disciplinski problem (zunaj štirih sten razreda je skupino težje nadzirati, saj je na 
prostem več svobode). 

 
Pri nas se pogosto pojavlja tudi težava v zvezi s klopi. Priporoča se, da starše na 
roditeljskem sestanku seznanimo, da se bo del učnih ur izvajal zunaj, da bodo o tem 
predčasno obveščeni in da morajo poskrbeti za ustrezno zaščito, npr. v obliki sprejev, 
primerna obutev in obleka ter da bodo otroke doma pregledali. 
 
Padci in poškodbe so del življenja in ni dobro, da se vse zgodi za štirimi stenami. Manj so 
otroci zunaj, več možnosti je, da zaostajajo v motoričnem razvoju in posledično, da se 
poškodujejo. Več časa bodo otroci preživeli zunaj, boljši bo razvoj koordinacije oči – noga – 
roka. 
 
Nimajo vse učilnice štirih sten 

Pouk na prostem je oblika pouka, ki lahko poteka v neposredni okolici šole, v parku, na 
travniku, njivi, v gozdu, ob potoku, pa tudi v muzejih, galerijah, gledališčih. Neposredna 
okolica šole se uredi tako, da smiselno služi izvajanju pouka na prostem. Uredi se učni okoliš 
in učilnica na prostem. 
 
Pri gradnji učnega okoliša in učilnice na prostem je pomembno, da so ti učni pripomočki: 

- iz naravnih materialov, 
- da ne ponudimo preveč, da lahko učenci razvijajo ustvarjalnost, 
- da učenci sodelujejo pri načrtovanju učilnice, 
- da učenci sodelujejo pri gradnji učilnice na prostem. 
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Učni okoliš je okolica šole in je namenjen, da se učenci učijo zunaj in ima več elementov, 
npr.  

- vrt ali dvignjena greda, ki je namenjena tako vodenemu odkrivanju kot 
samostojnemu raziskovanju; v bližini se uredi kompost, kjer se pridobiva rodovitna 
zemlja za grede 

- prostor, ki ga opremimo z zvočili iz naravnih materialov in je namenjen poučevanju 
glasbene umetnosti, 

- kotiček, kjer postavimo smerokaz neba ali smerokaz večjih mest s pripisom 
kilometrov oddaljenosti, 

- taktilna pot, sončna ura, knjigobežnica, vremenska postaja,.. 
 
Učilnica na prostem je lahko lesena miza s klopmi ali štori razporejenimi v krogu, ki 
omogočajo sedenje, zapisovanje in spremljanje učiteljeve razlage.  
 

 
Fotografija 1: Učilnica na prostem v OŠ Kajetana Koviča Radenci 

 
Pri postavitvi učilnice na prostem in urejanju učne okolice je potrebno narediti dober načrt. 
Ni potrebno vse naenkrat postaviti, šolska okolica naj se v ta namen gradi več let, tako 
vidimo kaj je dobro, kaj imajo učenci radi oz. kaj potrebujemo. 
 
Pouk na prostem lahko organiziramo na različne načine. Na začetku morajo biti učenci 
seznanjeni, da bo pouk potekal zunaj, kako dolgo bo potekal zunaj, o cilju učne ure, 
razdelimo si naloge, razdelimo se v skupine ali pare, dogovorimo se o pravilih. Potreben je 
kolektivni dogovor o pravilih, ki smo jih oblikovali in zapisali skupaj. Če se pravila kršijo, se 
vrnemo v učilnico. Ta del učne ure poteka v učilnici. Pri delu na prostem je pomembno, da 
določimo osrednji prostor, kjer se zberemo in kamor se učenci na koncu vrnejo in poročajo, 
kaj so ugotovili, se naučili: analiza poteka v razredu. Določimo tudi območje, do koder lahko 
učenci gredo raziskovat. 
 
Pomemben je začetni ritual. Prvih pet minut naj imajo učenci prosto, nato z zvončkom ali 
piščalko prikličeš učence, ponoviš navodila in jih pošlješ na delo. 
 
Projekt učilnica na prostem na OŠ Kajetana Koviča Radenci 

Radenci so čudovit kraj, kjer so ljudje še povezani z naravo. Našo šolo obiskuje 234 učencev 
in večina razredov nima paralelk. Število učencev v razredu se torej povečuje. Učitelji se 
srečujemo s podobnimi težavami kot drugod po Sloveniji. Učenci so zaradi pretežno 
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sedečega načina preživljanja časa nezbrani, razdražljivi, vse bolj so nemotivirani, 
nekreativni in nevešči socialnih interakcij. 
 
Poučujem v prvem triletju. V želji, da bi učenci postali aktivni udeleženci učnega procesa, 
sem želela nekaj spremeniti. Tako sem pred leti začela glavni odmor, ta je pri nas po drugi 
šolski uri, preživljati zunaj. Ven nismo šli, če je snežilo ali deževalo ali bilo res mrzlo, več kot 
-3 °C. Učenci so se hitro navadili in komaj čakali, da se odpravijo ven. Prav tako je večina ur 
športa potekala zunaj, če je to vreme dopuščalo. Ko smo se vrnili v razred, sem opazila, da 
so učenci bolj umirjeni in zbrani pri delu. 
 
Pri spoznavanju okolja so v učnem načrtu načrtovane številne učne ure, ki se izvajajo zunaj, 
npr. učna tema letni časi, travnik, orientacija. Vendar sem začutila, da bi lahko zunaj 
poučevala tudi matematiko, likovno umetnost, slovenščino, glasbo. Prva ovira, na katero 
sem naletela, je neustrezni šolski okoliš. Za ureditev le-tega pa je potrebna podpora s strani 
vodstva šole. Ravnateljico sem seznanjala s svojimi razrednimi projekti in učnimi urami, ki 
sem jih izvajala zunaj. Ob tem sem večkrat izrazila željo, da bi v okolici šole postavili klopi, 
oz. prostor uredili tako, da bi služil poučevanju. Zadnja dva odstavka razmišljanj in priprav 
sta trajala nekaj let. 
 
Pred tremi leti sem se udeležila dvodnevnega mednarodnega simpozija, Učilnica na 
prostem, ki sta ga vodili Janet Millington in Carolyn Nuttall iz Avstralije. Skupaj sta napisali 
knjigo Učilnica na prostem in nam predstavili svoje izkušnje poučevanja na prostem. Sprva 
so mi bile to le lepe sanje in v svojih idejah sem se počutila osamljeno. Povzetke seminarja 
sem predstavila učiteljskemu zboru in pridobila ščepec somišljenikov. Na pobudo 
ravnateljice sem začela voditi šolski projekt Učilnica na prostem. Šolo sem povezala z g. 
Tomislavom Gjerkešem, ki v okviru mednarodnega projekta Otroci v permakulturi pomaga 
šolam s strokovnim svetovanjem o ureditvi šolskega okoliša. Na šoli se je oblikoval projektni 
tim učiteljev. 
 
V samo načrtovanje učilnice na prostem sem vključila tudi učence. Najprej smo se 
pogovarjali o tem, ali se raje učijo v razredu ali zunaj; vprašala sem jih, kaj jim je všeč, ko 
pouk poteka zunaj. Nato smo šli raziskovat teren. Učenci so predlagali, kje naj učilnica stoji, 
kje bi imeli prostor za tekanje, igro, raziskovanje. 
 
Učilnico na prostem smo postavili pred šolo, v senci smrek, s pomočjo staršev. Starši so 
darovali štore, žagovino … Tisto popoldne so s seboj prinesli orodje in skupaj z otroci smo 
postavili učilnico. Na ta način se je stkala posebna vez med širšo skupnostjo, učenci in šolo. 
Zgradili smo socialno zavest in pripadnost skupnosti, ki učilnici na prostem da čisto 
drugačne razsežnosti.  
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Fotografija 2: Popoldan s starši 

 

 
Fotografija 3: Urejanje labirinta 

 
Pomembno je, da se takšni projekti predstavijo širši javnosti z objavo na spletni strani šole, 
projekt sem predstavila tudi v televizijski oddaji. 
 
Poučevanja na prostem se poslužuje vse več učiteljev, zato je šola nabavila tudi ležalke, ki 
jih učenci vzamejo s seboj in jih uporabljajo za sedenje pri zapisovanju, branju pod oblaki ali 
risanju. 
 
Projekt Učilnica na prostem se bo nadaljeval. Načrtujemo postavitev visoke grede, 
zasaditev malin, ureditev kompostnika, postavitev knjigobežnice (PoBeri me) in umetniških 
skulptur, ki bodo stale pri šolskem dovozu in prijazno pozdravile vse obiskovalce šole. 
Načrtovano bomo predstavili staršem in jih prosili za pomoč pri darovanju sadik malin, 
kolov za postavitev pergole; in kar je najpomembneje, za dobro voljo pri ureditvi in tkanju 
vezi. 
 
Zaključek 

Učitelj je pri svojem delu avtonomen, če je še ustvarjalen, fleksibilen in vztrajen. Potem ni 
ovir, da se ne bi lotili poučevanja v naravi. Učilnica na prostem mi omogoča številne 
možnosti popestritve in prilagajanja pouka.  
 
Kljub začetnim težavam pri uresničevanju ideje o postavitvi učilnice na prostem, me veseli, 
da projekt poteka že tretje leto in da je vedno več učiteljev, ki se poslužujejo poučevanja na 
prostem, da se projekt razvija in da je bil pozitivno sprejet s strani učencev in staršev.  
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Zlatka Lebar  
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

POMEN DODATNIH DEJAVNOSTI ZA CELOVIT RAZVOJ OTROKA V SREDNJI 
ŠOLI 

 
Povzetek 
Živimo v času, ko se je potrebno hitro in učinkovito odzivati na spremembe v vseh 
življenjskih obdobjih in to narekuje vseživljenjsko učenje. Temeljna izhodišča za to pa 
moramo postaviti že v zgodnjem obdobju. In prav dodatne dejavnosti so zaradi specifike 
za spodbujanje in razvoj teh izhodišč zelo primerne.  
Šola organizira dodatne dejavnosti izven pouka kot interesne dejavnosti oziroma proste 
izbirne vsebine z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje dijakovih interesov in 
jih praktično uvajala v življenje ter jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje 
prostega časa.  
Zavedamo se, da je za celosten razvoj posameznika in njegovo odzivanje na potrebe okolja 
v katerem živi, potrebno veliko več kot je predpisani kurikul v šoli. S tem zavedanjem z 
veliko odgovornostjo pristopamo k ponudbi in izvajanju dodatnih dejavnosti v šoli. 
 
Ključne besede: dodatne dejavnosti, celovit razvoj 
 
 

THE IMPORTANCE OF ADDITIONAL ACTIVITIES FOR THE COMPLETE 
DEVELOPMENT OF CHILDREN IN SECONDARY SCHOOL 

 
Abstract 
We live in a time when it is necessary to respond quickly and effectively to changes in all 
stages of life, and this dictates lifelong learning. The basic starting point for this, however, 
must be established in an early period. Regarding the specific nature of the stimulation and 
development of these starting points, the additional activities are very appropriate.  
The school organizes additional activities outside of school as extracurricular activities and 
electives in order to enable the discovering and developing of students' interests and 
practically introduce them into life, thus training them for a useful and healthy spending of 
their free time.  
We are aware that for the complete development of an individual and their response to 
the needs of the environment in which they live, much more than the prescribed curriculum 
in school is required. Being aware of that, we responsibly approach to offer and carry out 
additional activities at school. 
 
Keywords: additional activities, complete development 
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1 Uvod 

Življenje je postala neusmiljena bitka s časom in obstoj posameznika je v veliki meri odvisen 
od njegove hitre zmožnosti prilagajanja in preživetja. V srednjih šolah dijaki že imajo 
marsikatero izkušnjo, ki jih je tako ali drugače zaznamovala za nadaljnje življenje. Kot učitelji 
smo jim dani na tej poti, da jim pomagamo izgrajevati močno osebnost, ki bo kos 
preizkušnjam, ki so pred njimi. In prav dodatne dejavnosti omogočajo uresničevanje na 
različnih področjih interesov udeležencev. 
 
Na šoli ponujamo interesne dejavnosti, ki so povezane z našimi tremi programi, ki jih 
izvajamo, in sicer program zdravstvena nega, bolničar-negovalec ter program kozmetični 
tehnik. Na ta način dijaki poglobijo poznavanje poklica, pridobijo več uporabnega znanja, 
razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine, ki so pri vseh treh programih 
izredno pomembne. Prav tako pa lahko dijaki izbirajo tudi programe s splošnega področja.  
Šola dijakom ponudi mentorja, ki jim pomaga pri izboru dejavnosti, oblikovanju vsebine, pri 
samem izvajanju in evalviranju ter jim je na voljo, če pride do nepredvidenih zapletov. 
Seveda je potrebno take dejavnosti tudi financirati. V srednji šoli stroške krije šola ali starši, 
nekaj aktivnosti pa se finančno pokrije s pomočjo evropskih strukturnih skladov. Ponuditi 
poskušamo čim več brezplačnih programov, saj je še vedno veliko dijakov, ki živijo v 
razmeroma težkih socialnih razmerah. 
 
Dejavnosti izvajamo izven pouka, zato je pri nas izvedba marsikatere aktivnosti omejena 
tudi zaradi slabih prometnih povezav, s katerimi se srečujejo dijaki.  
V nadaljevanju bom predstavila nekaj dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov. 
 
2. Projekti in druge aktivnosti  

a. Mobilnost – prihodnost? 

Erasmus+ nam ponuja neprecenljive možnosti opravljanja prakse zunaj naših meja, tako da 
dijaki lahko primerjajo način dela in življenje stanovalcev v domovih za starejše z našimi 
metodami in domovi starejših. 
 
Konec avgusta 2017 se je v Avstrijo ponovno podala skupina dijakov, ki so bili s celotno 
mobilnostjo neizmerno zadovoljni (fotografija 1). Projekt mobilnosti sicer ne zajema le 
prakse, ampak je to vseživljenjska izkušnja, saj so dijaki postavljeni v situacijo, ko morajo 
biti samostojni, skrbeti sami zase, se sami dogovarjati o svojih potrebah in željah … Tudi 
spoznavanje druge kulture, njihovih običajev in navad je bilo zanimivo, potepali pa so se 
tudi po Gradcu in Dunaju. 
 
Zaposleni v domovih SeneCura so bili zelo zadovoljni s strokovnim znanjem naših dijakov, 
pokazanim zanimanjem za novosti in željo po učenju, tako na strokovnem kot na 
jezikovnem področju. Dijaki, nasmejani in navdušeni, so pripovedovali o svojih novo 
pridobljenih izkušnjah in znanju na področju stroke in jezika.  
Pozitivna izkušnja, ki pripomore k socialnemu in strokovnemu razvoju naših dijakov je samo 
ena izmed prednosti, ki jih prinaša projekt Erasmus+.  
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Fotografija 1: Dom Melisse 

 
b. MODER STOL - nekdo misli nate 

Nacionalni projekt z mednarodno udeležbo, to je projekt MODER STOL - nekdo misli nate, 
je projekt mreže Unesco šol, ki želi mlade in manj mlade povezovati s sicer zelo uporabnim 
vsakdanjim predmetom – stolom. 
 
Stari stol v modri preobleki in napisom Nekdo misli nate ponazarja strpnost, modrost, 
sodelovanje med generacijami, solidarnost, hrepenenje ... Je izraz sočutja do sočloveka. 
Starost stola prikliče preteklost vseh tistih, ki so nekoč z njim živeli, upali in sanjali. Učenci 
in dijaki Unesco šol po Sloveniji že 15 let zbirajo stare stole in jih pobarvajo z modro barvo, 
nato pa jih poslikajo. Modra barva predstavlja nebo in hrepenenje po nečem visokem, 
različnost poslikav pa ponazarja, da smo ljudje drugačni, vendar nas kljub temu druži nekaj 
skupnega – sočutje do sočloveka. Stoli so razporejeni na javnih mestih, da si mimoidoči 
lahko odpočijejo. Stojijo v občinskih stavbah, v šolah, na ulicah, v kabinetu predsednika 
države in še kje.  
 
Moder stol za nekaj časa postavimo v avlo naše šole, kasneje pa smo ga podarili Domu 
starejših občanov v Radencih (fotografija 2), Domu starejših v Lendavi in Domu starejših v 
Rakičanu in jim s to gesto sporočili, da niso sami – da NEKDO MISLI na njih – to so dijaki in 
zaposleni SZŠ Murska Sobota.  
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Fotografija 2: Predaja modrega stola (Dom starejših občanov Radenci) 

 
c. Otroštvo podaja roko modrosti 

Med dijaki je veliko prostovoljskega duha in spoštovanja starejših, zato z veliko dobre volje 
sodelujejo še v drugih prostovoljnih aktivnostih tudi v ostalih mesecih, vse do zaključka 
šolskega leta. 
 
V Domu ostarelih v Lendavi vsako leto v marcu pripravijo kulturni program ob božično 
novoletnih praznikih in materinskem dnevu. 
 
V okviru prostovoljstva pod vodstvom mentorice dijaki skozi celo šolsko leto večkrat 
obiščejo stanovalce doma starejših v Rakičanu (fotografija 3). Naši dijaki se tudi vsak teden 
s člani društva paraplegikov odpravijo na kegljanje, kjer jim pomagajo kot fizični 
spremljevalci. 
 
S tem podpiramo medgeneracijsko sodelovanje in izmenjavo znanj med mlajšo in starejšo 
generacijo. 
 

 
Fotografija 3: Izlet na Letališče Rakičan 
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d. Materinščina malo drugače 
Cankarjevega tekmovanja so se v preteklosti večinoma udeleževali gimnazijci, srednje 
strokovne šole smo se vključile razmeroma pozno; s tekmovalkami iz naše šole smo se 
pridružili leta 1997. Tekmovanje je bilo stopenjsko, kar pomeni, da so osnovnošolci 
predstavljali 1. stopnjo, 1. in 2. letnik srednješolcev je bila 2. stopnja, 3. in 4. letnik srednje 
šole pa 3. stopnja. 
 
Za nami je 20 tekmovalnih let in dosegli smo čudovite rezultate. 
 
Šolsko leto 2016/17 je bilo za nas častitljivo, saj smo obeležili 20. obletnico Cankarjevega 
tekmovanja; šolskega, območnega in državnega To pomeni 20 let uspešnosti in krasnih 
dosežkov naših tekmovalcev, ki so v tem času dosegli 22 zlatih Cankarjevih priznanj in 67 
srebrnih priznanj. V šolskem letu 2017/18 pa so naši dijaki dobitniki 19 bronastih, 4 srebrne 
in eno zlato Cankarjevo priznanje. 
 
e. Praznovanje evropskega dneva jezikov 

Vsako leto septembra na poseben način obeležimo Evropski dan jezikov. V šolskem letu 
2017/2018 smo se udeležili praznovanja evropskega dneva jezikov na predstavništvu 
Evropske komisije v Ljubljani. Na prireditvi smo predstavili naš lanskoletni nagrajeni 
prispevek ob evropskem dnevu jezikov Redstu Yiddish? Letošnjo prezentacijo pa smo 
poimenovali A Shmeck Yiddish – Okusimo Jidiš. Za ta prispevek smo prejeli priznanje. 
 
Dijaki so predstavili, kaj je jidiš, kako smo se lotili raziskovanja jidiša, primere naših prevodov 
v slovenščino ter zapeli nekaj pesmi v tem jeziku, med njimi znano židovsko pesem Bei mir 
bistu Schen in na koncu poželi velik aplavz. 
  
f. Odnos mladih do zdravja 

Glavni namen projekta je prikazati pomen in lastno odgovornost do naše največje blaginje 
- zdravja z vidika mladih. S projektom želimo pri dijakih razvijati razumevanje globalnih 
dejavnikov, ki oblikujejo življenje ter jim omogočajo pridobivanje spretnosti, vrednot, 
odnosov in vedenja. Naučiti jih želimo sodelovati, spoštovati in živeti skupaj za ohranjanje 
planeta. Namen projekta je hkrati tudi obeležiti svetovni dan spodbujanja kulturne 
raznolikosti za dialog in razvoj. Projekt vključuje UNESCO cilje: kulturo miru in nenasilja, 
strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, poglobljena skrb za osebnostni razvoj 
vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega 
skupnega doma – planeta Zemlje. 
 
g. Eko šola kot način življenja 

V okviru projekta Eko šola kot način življenja, ki smo ga izvajali sami, že vrsto let izvajamo 
številne okoljevarstvene dejavnosti za dvig ekološke ozaveščenosti. Dejavnosti so 
namenjene dijakom, učiteljem in staršem in se z njimi šola vključuje v ožji in širši družbeni 
prostor. 
 
Trudili smo se uresničiti naslednje cilje:  

- razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov 
- vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko pridelane 

hrane, gibanje) 
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- učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 
- vzpodbujanje trajnostne mobilnosti v prometu 
- povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi 
- ločeno zbiranje odpadnega papirja in izrabljenih tonerjev in kartuš. 

 
h. Šolski ekovrt 
Od šolskega leta 2012/2013 naprej, smo vključeni v Mrežo šolski ekovrtovi, sodelujemo na 
njihovih izobraževalnih delavnicah in prireditvah, uporabljamo učna gradiva ter vsebine za 
mentorje na spletnem portalu Šolski ekovrtovi ter izmenjujemo izkušnje z drugimi 
podobnimi ustanovami po Sloveniji. 
 
Zakaj so ekovrtovi potrebni? 
Glede na specifike časa, ko veliko otrok danes vse več časa preživi v računalniških svetovih, 
neposrednega stika s hrano in pridelavo hrane pa imajo vse manj, smo se odločili, da 
ustvarimo lastni ekovrt in tako našim dijakom pomagamo, da bodo čutili in razumeli 
pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega sodelovanja v dobro ohranjanja 
narave in posledično skrbi zanjo in tudi za svoje zdravje. Smo zdravstvena šola in menimo, 
da je prav zato skrb za naravo, zdravo prehrano in posledično tudi dobro počutje in zdravje 
vsakega udeleženca izobraževanja, tudi učiteljev in prav tako staršev, še toliko bolj 
pomembna. 
 
Šolski ekovrt je sodoben učni pripomoček, je čudovita popestritev šolske okolice in zanimiv 
učni poligon za dijake – spoznavanje rastlin, procesov v naravi, vrtnih prebivalcev kot tudi 
rokovanje z orodjem in zemljo (fotografija 5). Skozi ta projekt smo dijakom v šolskem letu 
2016/2017 ponudili interesno dejavnost – vrtnarski krožek, ki ga z zanimanjem obiskujejo. 
 

 
Fotografija 4: Zeliščni vrt 

 
i. Živimo skupaj 

Ob dnevu vode se udeležimo delavnic na OŠ Kapela. To je nacionalni projekt, ki podpira 
sprejemanje drugačnosti v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

483 

za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta 
Zemlje. Sodelujejo dijaki programa zdravstvena nega in kozmetični tehnik, ki tam izvajajo 
delavnice. 
 
j. ENO TreePlantingEvent 

ENO TreePlantingEvent (obeležitev mednarodnega dneva miru in Zemlje - sajenje drevesa). 
Cilji tega projekta se prav tako povezujejo s cilji različnih ekološko naravnanih projektov, 
Unesco aspnet, Eko šole in tudi Zdrave šole. Tako v aprilu dijaki v sodelovanju z Zdravo šolo 
ob naši šolski stavbi vsako leto posadijo drevo (fotografija 5). S tem se priključujemo ENO 
Treelympicsu – Drevesni olimpiadi 2014, olimpiadi v sajenju dreves, katere cilj je bil, da do 
leta 2017 posadi 100 milijonov dreves. 
 

 
Fotografija 5: Sajenje drevesa 

 
k. EAThink 2015 
Projekt EAThink 2015 – globalno učenje, ki se je nadaljeval tudi v letu 2016/2017. 
Projekt je namenjen osnovnim in srednjim šolam evropskih držav projektnih partneric in 
dveh afriških držav Burkine Faso in Senegala. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije. 
Njegov namen je okrepiti kritično razumevanje in zagotoviti aktivno vključenost mladih in 
njihovih učiteljev v EU pri razpravi in globalnih razvojnih izzivih, s poudarkom na trajnostnih 
prehranskih sistemih in kmetovanju malih kmetov v Avstriji, na Madžarskem, v Italiji, na 
Malti, Poljskem, Romuniji, Sloveniji in Španiji. Mi smo v okviru projekta predlagali svoj 
»šolski ekovrtni projekt«, v katerem smo se odločili za nadgradnjo obstoječega šolskega 
ekovrta z novo vsebino, ki se navezuje na globalno učenje, npr: ureditev trajnostne rabe 
vode v vrtu, kompostiranje ipd.  
 
Sledimo sloganu Jej lokalno, misli globalno, ki zasleduje cilje globalnega učenja in dijake 
želimo ozavestiti o tem. Ker šolski ekovrt že imamo, bi ga sedaj radi nadgradili s tem, da bi 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

484 

naš pridelek lahko tudi primerno pospravili ter predelali v uporabne izdelke, tako za naše 
zdravje kot dobro počutje. 
Dijaki so posneli videospot JEJ LOKALNO, MISLI GLOBALNO; razpis Inštituta za trajnostni 
razvoj in dosegli 2. mesto. https://www.youtube.com/watch?v=14C6BPu7aDk 
 
Cilji, ki so si jih zadali v letu 2018: 

- Opremiti naša zelišča, ki rastejo v visokih gredah s tablicami, kjer bi bilo zapisano 
ime zelišča. 

- Sestaviti seznam zelišč na našem vrtu in njihovo uporabnost. 
- Izdelovati zeliščna mazila olja in čaje ter druge izdelke (mazila smo izdelovali že v 

letu 2016 in 2017). 
- Naučiti dijake uporabe svežih in posušenih zelišč v zdravstvu in kozmetiki. 

 
l. Inovativnost in ustvarjalnost mladih  
Na šoli je že nekaj let zelo ustvarjalna filmska ekipa, ki pa se vsako leto »posodobi« z novimi 
igralci. Posneli so kar nekaj tematsko zanimivih filmov. 
 
Naša zgodba je film, ki prikazuje pot 25-letne dame (Slovenija), ki je že prebolela otroške 
bolezni. Žal se trenutno spopada s težko boleznijo, vendar smo prepričani, da bomo vsi 
skupaj zmogli stopiti v lepše čase. Zbrali bomo zdrav pogum za razvoj uspešne in zdrave 
skupnosti. S svojo inovativnostjo se je odzvalo 76 osnovnih in srednjih šol. »Naša zgodba« 
je bila nagrajena.  
 
Posneli so tudi drugi film, Prihodnost je naša – priložnosti in utopija. 
Film si lahko ogledate na spletu na naslovu:  
https://www.youtube.com/watch?v=NUonwIVPpoo 
 
Odkrijete in začutite lahko moč govorice simbolov v igralcih, v naravi … Z vnemo so iskali, 
ustvarjali in se umetniško izražali v priložnostih in utopijah prihodnosti. Niso želeli biti 
zadovoljni s plitkimi standardi zmanipulirane povprečnosti. Vabila jih je pisana mavrica 
življenja v sintropni ples. Tako sta nastala etično izzivalna filma Bil je le en trenutek ... (1. 
del) in Svojo pesem poješ z glasom tišine (2. del), ki se vsebinsko dopolnjujeta. Prikazujeta 
preizkušnjo posameznika skozi drugačnost tujih ali pa pozabljenih svetov kot velik, divji 
prepih. Film je posebej pohvalil znanstvenik Andrej Detela, čigar misli smo uporabili v filmu 
Film si lahko ogledate na spletu na naslovu: https://youtu.be/XNezHbpJNR4 
 
Zdrav dih za navdih 

Ustvarjanje in umetniško izražanje posameznikove moči pri svobodni izbiri v odnosu do 
filma z naslovom Življenje in smrt je ples svobodne izbire.  
Ugotovili so, da vsak posameznik »svobodno« pleše med življenjem in smrtjo. Iz teme 
neznanja v svetlobo vedenja. In obratno. Nenehno. Vsak dan. Vsak trenutek. 
 
m. Noč knjige  
Vsako leto povabimo gosta na tematiko Noči knjige tekočega leta. Tako smo deležni 
čarobnih utrinkov v besedi, glasbi in mislih … 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NUonwIVPpoo
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Literarni večer 2016 
Tema: Pesem in beseda odmevata preko meja 
Gost: Franci Just, prof., publicist in literarni zgodovina 
 
Literarni večer 2017  
Tema: Naj spomini nikar ne zbledijo  
Gost: Janko Durič, soavtor knjige Spomini ne zbledijo (pričevanja in razmišljanja o vojni za 
Slovenijo 1991 v Pomurju) 
 
Literarni večer 2018 
Tema: Okusimo bogastvo jezikov  
Gost: dr. Bojan Zadravec 
 
Leto 2018 je posvečeno Ivanu Cankarja, zato so gostje prebirali njegovo bogato literaturo. 
Njegov bogat besedni jezik smo obogatili z jidišem, ki nam ga je predstavil dr. Zadravec. 
Namen Noči knjige: Združujemo prijetno s koristim. Dijaki prebirajo izbrano ali svojo 
literaturo, gost doda svoje, povabimo pa tudi stanovalce domov starejših, ki z veseljem 
prebirajo svojo lastno ali izbrano literaturo. 
 
3. Sklepne misli 
Na šoli poteka še veliko dodatnih dejavnosti, ki dijakom omogočajo vključevanje glede na 
njihove interese. Naše dijake običajno preveva humana nota, skrb za sočloveka, 
odgovornost do narave, saj vsi trije programi kličejo po teh vrednotah. Zato naši profesorji 
sledijo novitetam na različnih področjih, da lahko dijakom ponudimo pester izbor dodatnih 
aktivnosti in seveda čim kvalitetnejše izvajanje le-teh. Pomembno se nam zdi, da se šola ne 
ukvarja samo s teorijo, ampak poskušamo vsebine čim bolj prenesti v življenje – to naj bi bil 
smisel učenja. Dijaki so ustvarjalni tudi na pisateljskem (izdane tri knjige) in pesniškem 
področju. Zato za konec prilagam pesem dijakinje Maje Kuhar: 
 
Dolga pot 
Greš sem, greš tja, pot vodi me 
v kraje neznane, v poti brez daljave, 
v gozdove brez trave, 
 z drevesi obdane. 
Ni konca ne kraja, ni besed ne 
strani, ki opisale bi te prelepe, 
dolge zimske poti … 
Ene peščene, druge kamnite, 
vse v prelepo zimsko odejo ovite.  
Na hribu brez konca, 
na poti do zvonca in 
tam srečna sva do konca. 
 
Literatura in viri 

1. Fotografije: arhiv šole 
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Lucija Levart  
Osnovna šola Zreče 

USTVARJALNI KONEC TEDNA 
 
Povzetek 
Uspešnost šol se pogosto meri tudi v dodatni ponudbi dejavnosti za učence. Ekskurzije, 
sobotne šole in različne delavnice so dandanes že redne spremljevalke vzgojno-
izobraževalnega procesa, določenega z učnimi načrti.  
V šolskem letu 2017/2018 smo bili povabljeni, da sodelujemo v projektu Krepitev identitete 
Pohorcev. Temeljna ideja projekta je bila oživljanje nesnovne kulturne dediščine in 
prepoznavanje pomena smučanja za razvoj območja Zreškega Pohorja s ciljem izdelati 
idejno zasnovo za postavitev muzeja smučanja na Rogli. V projekt smo se kot partnerska 
šola vključevali v različnih fazah in tako ustvarjalni konec tedna izvedli kar trikrat: prvič, ko 
smo se pripravljali na zbiranje podatkov z metodo anketiranja in nato anketiranje izvajali na 
terenu, drugič, ko smo izvajali različne aktivnosti v okviru delavnic, in tretjič, ko smo za 
sklepno prireditev pripravili in izvedli kulturni program.  
 
Ključne besede: ustvarjalnost, krepitev osebnostnih lastnosti 
 
 

THE CREATIVE WEEKEND 
 
Abstract 
The effectiveness of schools is often measured in additional offer of activities for pupils. 
Excursions, Saturday schools and various workshops go nowadays hand in hand with a 
particular educational process, defined by curricula. 
In the school year 2017/2018 we were invited to participate in the project Strengthening the 
identity of the Pohorje people. The basic idea of the project was to revive the intangible 
cultural heritage and to recognize the meaning of skiing for the development of the Zreško 
Pohorje region with the goal of creating the conceptual design for the skiing museum on 
Rogla. As a partner school we participated in the project in different phases, and thus 
carried out a creative weekend three times: the first time we were preparing to gather data 
with the survey method and then conducted surveys on the ground, the second time we 
implemented various activities in workshops, and the third time we prepared and carried 
out the cultural programme. 
 
Keywords: creativity, strengthening personal characteristics 
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Uvod 

Minili so časi, ko so vzgojno-izobraževalne ustanove svoje učence zgolj vzgajale in 
izobraževale v skladu z učnimi načrti. Nastopil je čas, ko so začele šole med seboj tekmovati 
v količini dodatne ponudbe. Staršem, ki so v tem hitro drvečem svetu nenehni lovilci prostih 
minut in ur, seveda dodatna ponudba dejavnosti v okviru šole ni odveč. Organizacija dobrih 
projektov od učiteljev terja precej časa in energije, pogosto pa se zgodi, da na poti do cilja 
naletimo na mnoge ovire. 
 
Na OŠ Zreče tako že vrsto let skrbimo, da osnovni vzgojno-izobraževalni program 
obogatimo z različnimi dodatnimi dejavnostmi, kot so na primer organizacija tematskih 
delavnic, sobotnih šol, ekskurzij, taborov, vključujemo pa se tudi v projekte, ki jih sicer 
organizirajo druge inštitucije, a so take narave, da se vanje lahko vključijo tudi učenci 
osnovne šole. Eden takšnih projektov je bil projekt Krepitev identitete Pohorcev, v 
katerega smo se vključili kot partnerska šola. Nosilni partner projekta je bila Fakulteta za 
turizem Univerze v Mariboru, na projekt pa so se prijavili v okviru javnega razpisa Projektno 
delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za 
družbeno korist (ŠIPK) 2016–2018. Sofinanciran je bil s strani Republike Slovenije in 
Evropske unije iz Evropskega sklada. Projektne aktivnosti so se izvajale v času med 1. 
februarjem in 31. majem 2018, ko so bili na zaključni prireditvi predstavljeni rezultati 
projekta širši javnosti, predstavnikom destinacije Rogla–Pohorje pa je bil predan končni 
dokument projekta. 
 
Ko sem bila s strani vodstva šole povabljena k projektu kot koordinatorica, nisem dobila 
natančnih podatkov, kaj je naša naloga v projektu in kako se bomo vanj vključevali. Po prvih 
informacijah naj bi kot sodelujoči partnerji nosilnemu partnerju Fakulteti za turizem 
Univerze v Mariboru in pridruženim partnerjem Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko Univerze v Mariboru ter Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani zagotovili 
zgolj prostor in manjšo pogostitev ob srečanjih na naši šoli. Tako smo konec januarja 2018 
še razmišljali, da bodo pri pripravi učilnic in pogostitve sodelovali učenci, ki imajo sicer 
dobre delovne navade, niso pa zelo uspešni pri pouku. Po uvodnem srečanju v začetku 
februarja s partnerji v projektu pa so postale stvari že bolj jasne. 
 
Cilj projekta je bil preučiti pomen smučanja za razvoj območja Pohorja (s poudarkom na 
Zreškem Pohorju), vanj pa smo se aktivno vključili deset študentk in študentov štirih že 
omenjenih fakultet Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani z mentorji, strokovni 
sodelavci in učenci OŠ Zreče, lokalna skupnost (negospodarski sektor in gospodarstvo – 
smučarsko-turistična dejavnost) in širša javnost. Z ugotovitvami namiznega raziskovanja (tj. 
preučevanje doslej opravljenih raziskav o preučevani temi) in terenskega raziskovanja ter z 
delavničnim delom z deležniki je bil cilj pridobiti ustrezna izhodišča za idejno zasnovo 
muzeja smučanja na Rogli ter njegovo celostno grafično podobo. Vsebina projekta naj bi 
dopolnjevala vizijo razvoja destinacije Rogla–Pohorje, ki je zapisana v strateškem 
dokumentu Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla–Pohorje 2017–2021, s 
poudarkom na ohranjanju in oživljanju kulturne dediščine sicer zapostavljenih območij. 
Glede na to, da se je temeljna ideja projekta Krepitev identitete Pohorcev nanašala na 
prepoznavanje pomena smučanja za razvoj Pohorja s poudarkom na Zreškem Pohorju in da 
naj bi se oblikovala idejna zasnova za postavitev muzeja smučanja na Rogli, kar je gotovo v 
interesu domačinom, torej tudi našim učencem v tem okolju, se mi je zdelo smiselno, da se 
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v projekt vključimo še aktivneje, kot je bilo sprva mišljeno. Že po prvem srečanju je postalo 
jasno, da bodo k oživljanju nesnovne kulturne dediščine in h krepitvi identitete Pohorcev 
pomemben del doprinesli tudi nadarjeni učenci naše šole. 
 
V strokovni literaturi ne najdemo enotne definicije nadarjenosti. V dokumentu Koncept: 
Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli je navedeno, da se 
nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih ter da nadarjeni niso homogena skupina, saj 
obstajajo razlike tudi znotraj skupine nadarjenih. »Med nadarjene ali talentirane štejemo 
tako tiste z dejanskimi visokimi dosežki kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take 
dosežke, in sicer na naslednjih področjih: splošna intelektualna sposobnost, specifična 
akademska (šolska) zmožnost, kreativno ali produktivno mišljenje, sposobnost vodenja, 
sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske (performing) umetnosti.« (Žagar 
1999, str. 1) 
 
Nadalje beremo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih pri drugih 
učencih ne najdemo ali pa so pri nadarjenih učencih bolj izrazite. Nanašajo se na različna 
področja, in sicer na miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in socialno-
čustveno področje. Na miselno-spoznavnem področju so tako izraziteje razvite naslednje 
osebnostne lastnosti: divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, 
elaboracija), logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost 
sklepanja), nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor. 
Na učno-storilnostnem področju so te lastnosti naslednje: široka razgledanost, visoka učna 
uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti 
(glasba, ples, risanje, dramatizacija itn.), motorična spretnost in vzdržljivost. Na področju 
motivacije imajo učenci visoke aspiracije in potrebo po doseganju odličnosti, so radovedni, 
imajo raznolike in močno izražene interese, vztrajnost pri reševanju nalog, visoko 
storilnostno motivacijo in uživajo v dosežkih. Na socialno-čustvenem področju pa naj bi bile 
izraziteje razvite naslednje osebnostne lastnosti: nekonformizem, močno razvit občutek za 
pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit 
smisel za organizacijo, empatičnost. 
 
V nadaljevanju bom predstavila, kašno vlogo so odigrali nadarjeni učenci naše šole v 
projektu Krepitev identitete Pohorcev, na katere težave sem naletela in kako sem jih 
reševala kot koordinatorica projekta na šoli ter kako smo projekt zaključili. 
 
Ustvarjalni konec tedna – prvič 

Projekt je potekal v štirih fazah. V prvi fazi (posnetek stanja oz. sekundarna raziskava z 
generiranjem podatkov) so študentje pregledali zgodovino razvoja smučanja in z njim 
povezanih aktivnosti na Pohorju, v Evropi in po svetu, raziskali razvoj smučarskih 
pripomočkov in način izdelave ter preučili razvoj pohodniških poti in smučarskih prog. V 
drugi fazi je bila izvedena primarna raziskava. Vanjo so se aktivno vključili tudi nadarjeni 
učenci naše šole, natančneje nadarjeni osmo- in devetošolci, ki so pridobivali podatke o 
smučanju na Zreškem Pohorju s kvantitativno raziskavo (anketo). Tretja faza je zaobjela 
delavnično delo z deležniki območja za ozaveščanje o pomenu smučanja in posledično za 
krepitev identitete Pohorcev na osnovi bogate dediščine. Tudi v tej fazi so nadarjeni učenci 
naše šole odigrali pomembno vlogo. Tokrat smo vključili učence vseh triad. V zadnji, četrti 
fazi so študentje nadgradili idejno zasnovo muzeja smučanja in logotipa ter oblikovali 
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dokument, naši učenci pa so se s kulturnim programom vključili v zaključno predstavitev 
rezultatov projekta splošni javnosti v Hotelu Natura na Rogli.  
 
Prva in največja težava, na katero sem pri koordiniranju projekta na šoli naletela, je bila 
povezana z načrtovanjem srečanj. Z nadarjenimi osmo- in devetošolci ob natrpanih urnikih 
in dodatnih obveznostih nikakor nismo našli skupnega časa, ki bi ustrezal vsem, da bi jim 
uvodoma predstavila sam projekt in našo vlogo v njem. Nazadnje smo se uskladili in 
načrtovali prvo skupno srečanje ob koncu tedna. To srečanje pa ni bilo edino. Izvedli smo 
še dva ustvarjalna konca tedna.  
 
V petek popoldne se je povabilu na prvo srečanje od skupno 26 nadarjenih učencev odzvalo 
18 osmo- in devetošolcev. Učencem sem predstavila projekt Krepitev identitete Pohorcev 
in nalogo – terensko raziskovanje s tehniko anketnih listov, ki so jih vnaprej pripravili 
študentje s svojimi mentorji. V vprašalniku je bilo 6 vprašanj zaprtega tipa, sledilo je 
dodatno vprašanje, kjer so lahko respondenti podali predloge, zaključni del ankete pa so 
predstavljala vprašanja o demografskih značilnostih respondentov. Učenci se v vlogi 
anketarja, izpraševalca oz. zbiralca informacij po večini še niso preizkusili, zato so bili sprva 
pričakovano zadržani. Naš cilj je bil pridobiti okoli 100 anket s celotnega območja Zreškega 
Pohorja. Z učenci smo se dogovorili, da bodo nekaj anket (5) odnesli domov in anketirali 
ljudi v domačem okolju. Napravili smo seznam, kateri predel Pohorja bo kdo pokrival. Nekaj 
anket pa smo nameravali opraviti skupaj na terenu. Seveda je ta zamisel nekaterim 
učencem predstavljala veliko težavo. Učenci imajo namreč različne osebnostne lastnosti, 
nekateri se ne želijo izpostavljati, težko pristopijo k neznancu in ga ogovorijo. Učence sem 
zato najprej razdelila v manjše skupine po 3, kjer so se s pomočjo igre vlog pripravljali na 
anketiranje po terenu.  
 
Igra vlog je osrednja metoda izkustvenega učenja. Učenec začasno prevzame predpisano 
vlogo in s tem razmišljanje, čustvovanje in vedenje nekoga drugega. Igra vlog naj bi bila 
načrtovana in izpeljana v kontekstu Kolbove teorije izkustvenega učenja (Kolb 1984; v 
Rupnik Vec in sod., 2003), v kateri je učenje pojmovano kot proces, v katerem se znanje 
ustvarja skozi transformacijo izkušenj.  
 
Z igro vlog sem želela predvsem spodbuditi razvoj medosebnih komunikacijskih in 
sodelovalnih veščin. Eden v trojici je prevzel vlogo anketarja, drugi anketiranca, tretji pa je 
bil opazovalec. Učenec anketiranec se je lahko vživel v vlogo anketiranca, ki sodeluje, ali 
anketiranca, ki za anketiranje ne pokaže zanimanja. Igra vlog se je izkazala kot dobra 
metoda, saj so učenci preko igre dobili varno priložnost, da so svoje znanje prenesli v realno 
življenjsko situacijo, anketiranje ljudi na terenu. 
 
Anketiranje naključnih ljudi na terenu smo izvajali v soboto v dopoldanskem času. 
Predhodno sem učencem razdelila obvestila za starše, preko katerih so bili seznanjeni z 
našim delom v projektu in naprošeni, da učence tako pripeljejo v šolo kot tudi pridejo iskat 
ob določeni uri. Podpisana obvestila so učenci pred srečanjem prinesli v šolo. Nekaj 
učencev se sobotnega srečanja ni moglo udeležiti, ker starši niso mogli/hoteli poskrbeti za 
prevoz. Sama sem morala poskrbeti še za malico in zagotoviti še eno spremljevalko, ker 
zaradi različnih lokacij anketiranja ne bi mogla nadzorovati vseh skupin. K sodelovanju sem 
povabila sodelavko z razredne stopnje. Odzvalo se je 13 učencev, ki sem jih razdelila v tri 
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skupine po tri in eno po štiri. Anketiranje je potekalo na razmeroma omejenem območju 
Zreč, vendar smo računali, da bo raznolikost anketirancev glede na prebivališče dovolj 
razpršena, saj je sobota dan, ko se ljudje odpravijo po nakupih. Ena skupina je anketirala 
ljudi, ki so obiskali tržnico, ena skupina ljudi pred večjim trgovskim centrom, kjer so tudi 
pošta, lekarna, frizerski salon in gostilna, ena skupina se je napotila proti hotelu, termam in 
parku, ena skupina pa je izvajala ankete pred trgovino v Spodnjih Zrečah. Največ težav je 
imela skupina, ki je anketirala ljudi v bližini hotela in term, ker so večinoma naleteli na 
turiste. Koordiniranje tovrstnih projektov je za učitelja pogosto precej stresno, saj mora 
misliti na vse najmanjše podrobnosti (priprava prostora, prehrane, pripomočkov, obvestila 
za starše, dovolj spremljevalcev glede na normativ …), dodatno pa lahko stvari oteži 
nemotiviranost otrok, staršev ali drugih zaposlenih v kolektivu, ki sicer projekt pozdravljajo, 
a zaradi njega niso pripravljeni izgubljati časa in energije. 
 
Ustvarjalni konec tedna – drugič 

V tretjo fazo projekta smo preko delavnic vključili učence prve, druge in tretje triade. Učenci 
prve triade, ki izstopajo na likovnem področju, so bili povabljeni, da narišejo, kaj bi si želeli 
videti oz. doživeti v muzeju smučanja na Pohorju, literarno nadarjeni učenci druge triade so 
na to temo literarno ustvarjali, z učenci tretje triade pa smo izvedli okroglo mizo po metodi 
Harrisona Owena (1997), ki se imenuje metoda odprtega prostora. Uvodoma so bila 
učencem vseh treh triad predstavljena spoznanja primarne in sekundarne analize, sledilo je 
viharjenje možganov v sklopu delavničnega dela po triadah. Tehnika delavnic običajno s 
svojo drugačnostjo in neposrednostjo odnosa med izvajalcem delavnice in udeleženci 
pritegne pozornost udeležencev in spodbudi kreativno razmišljanje, kar se je potrdilo tudi 
pri naših učencih. Učence prve triade, ki so se likovno izražali, nismo omejevali z izbiro 
tehnike risanja in zvrsti, ponudili pa smo jim različne pripomočke in material za risanje ali 
slikanje. Učenci druge triade, ki so literarno ustvarjali, so bili povabljeni, da ubesedijo svojo 
smučarsko (ne)izkušnjo, lastno vizualno predstavo smučanja skozi čas in v različnih 
prostorih (realistično ali fantazijsko) ter pričakovanja v povezavi z muzejem smučanja na 
Rogli. Izvajanje metode odprtega prostora po Owenu za učence tretje triade smo sicer 
nekoliko prilagodili: učenci so dobili tri lističe različnih barv, zastavili smo jim tri različna 
vprašanja, na vsako vprašanje so v nekaj besedah na listič določene barve napisali svoj(e) 
predlog(e), lističe smo nato nalepili na tablo pod ustrezno vprašanje in ob prebiranju 
njihovih zamisli diskutirali. Cilj je bil dobiti čim več idej, ki bi jih lahko uresničili s postavitvijo 
muzeja na Pohorju.  
 
Ustvarjalni konec tedna – tretjič 

Na tretji ustvarjalni konec tedna smo povabili učence tretje triade, tokrat ne le tistih, ki so 
prepoznani kot nadarjeni, pač pa učence, ki so spretni v različnih umetniških dejavnostih 
(glasba, ples, risanje, dramatizacija). K sodelovanju smo povabili tudi učitelja slovenščine in 
učiteljico glasbe. Samo srečanje smo organizirali podobno kot sobotno šolo. Od zgodnjega 
jutra, ko so začele deževati zamisli, kako oblikovati kulturni program, do poznega 
popoldneva, ko smo zamisli učencev že oblikovali v smiselno celoto, se je v učilnicah za 
slovenščino in glasbo naselil duh ustvarjalnosti, izvirnosti in otroške radoživosti. 
 
Naš doprinos k projektu 

Ustvarjalni konec tedna z nadarjenimi učenci v okviru projekta Krepitev identitete Pohorcev 
nismo izvedli le enkrat, pač pa kar trikrat. S sodelovanjem smo ogromno pripomogli k 
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samemu cilju projekta, še pomembneje pa je, da so učenci ogromno pridobili na različnih 
spoznavnih področjih in izgrajevali različne osebnostne lastnosti. Učenci naše šole so na 
terenu oz. v domačem okolju izvedli 124 anket. Od anketirancev smo pridobili pomembne 
informacije in stališča o smučanju nekoč in danes ter o postavitvi muzeja smučanja na 
Pohorju. Z izkušnjo anketiranja ljudi na terenu so učenci imeli priložnost krepiti zlasti 
lastnosti na socialno-čustvenem področju. Na delavnicah, kjer so bili učenci prisiljeni 
aktivirati miselno-spoznavno in učno-storilnostno področje, so učenci podali zanimive 
ideje, nekatere od njih so študentje z mentorji že predhodno vključili v zasnovo muzejske 
postavitve, a jim je bilo razmišljanje otrok le še potrditev, da razmišljajo v pravi smeri. 
Učenci so izrazili željo, da bi bila vsebina (npr. bogata zgodovina smučanja, način izdelave 
smuči …) prikazana atraktivno, s simulacijami, vizualnimi prikazi na velikih interaktivnih 
zaslonih. Zanimivo je tudi, da so opozorili, naj bo ponudba v muzeju dostopna tudi 
invalidom. Tudi tretji ustvarjalni konec tedna je od naših učencev zahteval, da krepijo 
osebnostne lastnosti z učno-storilnostnega področja. Učenci zadnje triade so namreč s 
kratkim, a všečnim kulturnim programom popestrili zaključno predstavitev rezultatov 
projekta za splošno javnost v Hotelu Natura na Rogli, ki je bila 31. maja 2018. Pripravili so 
tudi razstavo likovnih in literarnih del, ki so nastala v okviru delavničnih srečanj. Zaključim 
lahko z mislijo, da smo s sodelovanjem v projektu pripomogli h krepitvi identitete Pohorcev, 
a ne samo to, še pomembneje je, da so se učenci močno in na različnih spoznavnih 
področjih »okrepili« tudi sami. 
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Osnovna šola Gornja Radgona 

ŠOLA V NARAVI KOT POZITIVNA IZKUŠNJA 
 
Povzetek 
Osnovni namen članka je predstaviti pripravo in izvedbo šole v naravi. V prvem delu sem 
predstavil namen ustanovitve Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in kaj nam ti centri 
nudijo. V tem delu govorim tudi o tem kako je šola v naravi postala del razširjenega in 
kasneje tudi obveznega programa v osnovni šoli. V nadaljevanju predstavljam pripravo šole 
v naravi, kajti od primerne priprave je odvisna tudi kvalitetna izpeljava o kateri govorim v 
nadaljevanju. V zadnjem delu govorim o analizi in razmišljanju otrok udeležencev šole v 
naravi in zakaj je v večini primerov to dobra izkušnja za učence in učitelje. 
 
Ključne besede: Šola v naravi, CŠOD, učenci 
 
 

SCHOOL IN NATURE AS A POSITIVE EXPERIENCE 
 
Abstract 
The main purpose of this article is to present the preparation and the way of carrying out 
school in nature. In the first part of the article I present the purpose of establishing Centres 
for School and Outdoor education and what do these centres offer. This is also the part 
where I talk about how school in nature became a part of extended and later also 
compulsory programmes in Primary School. Later, I present the preparation for school in 
nature, since suitable preparation is the basis for carrying out school in nature qualitatively, 
whereof I talk about in the continuation of the article. The last part of the article is about 
the analysis and thoughts of the children participants of the school in nature and why this 
is generally a good experience for pupils as well as teachers. 
 
Keywords: school in nature, CSOD, pupils. 
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Svoj prispevek bom začel z mislijo Alberta Einsteina, ki je rekel: »Poglej globoko v naravo in 
vse boš boljše razumel.«, 
ali  
z mislijo, ki jo je izrekel Lev Nikolajevič Tolstoj: »Biti z naravo, jo gledati in se z njo 
pogovarjati je resnična sreča.« 
 
Spomnim se svojih študentskih dni, ko so nam profesorji na predavanjih in na terenskem 
delu vseskozi poudarjali pomen preživetja ur v najlepši učilnici, naravi. 
 
Srečo sem imel, da sem se zaposlil na šoli, ki je že pred mojo zaposlitvijo poudarjala pomen 
šol v naravi. 
 
Tudi danes ima naša šola v svojem programu tri šole v naravi v času osnovnošolskega 
izobraževanja. 
 
Učenci imajo priložnost, da se v petem razredu udeležijo poletne šole v naravi, v šestem 
zimske šole v naravi in v sedmem razredu šole v naravi, ki ji pravimo teden preživetja v 
naravi. 
 
Vse te šole v naravi potekajo v okviru centrov šolskih in obšolskih dejavnosti ( CŠOD). 
 
Veliko srečo smo imeli učitelji in učenci, da je vlada Republike Slovenije že leta 1992 podprla 
idejo o posebni obliki organizacije pouka v naravi in izdala odlok o ustanovitvi CŠOD.  
 
V ta namen je ta javni zavod dobil v upravljanje tudi zemljišča in objekte nekdanje 
Jugoslovanske armade. Ti objekti so se postopoma obnavljal in predajali namenu. 
 
V naslednjih letih se je z različnimi akti in zakoni poskrbelo, da je šola v naravi postala del 
razširjenega programa in kasneje tudi obveznega programa. 
 
Poleg zakonski aktov oziroma zakonov se je v Sloveniji že leta 1993 začel proces odpiranja 
domov CŠOD. Do danes je tej dejavnosti namenjenih 40 domov in dnevnih centrov, ki sodijo 
pod okrilje CŠOD. 
 
Večina teh domov je na izjemnih lokacijah, ki omogočajo zelo ustvarjalno delo v naravi. 
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Fotografija št. 1 - CŠOD Radenci  

(lega ob Kolpi omogoča odlično delo in aktivnosti v naravi) 
avtor fotografije: Tomaž Lopert 

 
Torej CŠOD na slovenskem ozemlju obstajajo že več kot 25 let in danes lahko mirno 
povemo, da so ti centri veliko prispevali k boljšemu znanju in razumevanju procesov v 
naravi generacijam slovenskih otrok.  
 
In kaj nam CŠOD ponujajo? 
 
Obstajajo programi za vse ravni izobraževanja, izvajajo se lahko družboslovni, naravoslovni 
ali športni tedni. Kar nekaj domov ponuja izvedbo tedna smučanja ali plavanja. Obstajajo 
tudi programi za šole s prilagojenim programom v centrih pa se lahko izvajajo tudi projektni 
tedni in programi ob koncih tedna. Možnosti so skratka zelo široke. 
 
Program dela je lahko prilagojen tudi gostujoči šoli (več v delu priprava šole v naravi). 
 
Pouk v šoli v naravi je posebna oblika vzgojno izobraževalnega dela. V CŠOD je po vsebini 
in organizaciji ta oblika najbližja idealnemu pouku tako za učenca kot tudi za učitelja.  
 
Omogoča uresničitev številnih ciljev učnega načrta s področja naravoslovja, družboslovja, 
športa, kulture, psihologije…  
 
Otrokom se dogodki globoko vtisnejo v spomin in velikokrat se zgodi, da na kakšnih 
obletnicah pogovor zaide v smer obujanja spominov iz njihovih šol v naravi. 
 
Kot sem v uvodu omenil, sem zaposlen na šoli, ki vzpodbuja šolo v naravi kot obliko vzgojno 
izobraževalnega dela.  
 
Veliko časa je posledično namenjeno tudi pripravi, organizaciji, izvedbi in analizi posamezne 
šole v naravi. 
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Priprava šole v naravi 

Uspešna izvedba šole v naravi je zelo odvisna od primerne priprave. Pri pripravi šole v naravi 
morajo sodelovati, učitelji, vodstvo šole, učenci in starši. Če ni primernega sodelovanja je 
šolo v naravi zelo težko uspešno realizirati.  
 
Načrtovanje šole v naravi temelji na učnem načrtu posameznih predmetov za posamezni 
razred in upoštevanju možnostih, ki jih ponuja okolje v katerem bo šola v naravi potekala. 
 
Priprava šole v naravi se začne že takrat, ko so učenci, ki se bodo udeležili šole v naravi še 
na poletnih počitnicah. Če smo natančni, šola razmišlja o tej dejavnosti že tekom prejšnjega 
šolskega leta, ko se šola v naravi prijavi na CŠOD. 
 
Šola na podlagi učnega načrta v letnem delovnem načrtu načrtuje izvedbo šole v naravi. Ko 
smo se z letnim delovnim načrtom odločili za šolo v naravi in je le-ta potrjen s strani sveta 
šole, se prave priprave šele začnejo.  
 
Kot sem v uvodu omenil je na naši šoli pravzaprav že tradicija priprave in izvedbe treh šol v 
naravi in v tem prispevku bom bolj konkretno omenil pripravo in izvedbo šole v naravi za 
učence sedmih razredov. 
 
Ločimo organizacijsko in vsebinsko pripravo. 
 
Organizacijska priprava 

V mojem primeru so se te šole v naravi udeležili učenci sedmih razredov. Kraj je v večini 
primerov določen s strani CŠOD. 
 
Lepo je in bilo bi prav, če bi vodstvo šole in vodja šole v naravi lokacijo bodoče šole v naravi 
poznala. 
 
Vsebinska priprava vzgojno-izobraževalnega dela je namreč odvisna od tamkajšnjih 
okoliščin in možnosti. 
 
Pri organizaciji šole v naravi moramo upoštevati, da je za nekatere starše strošek šole v 
naravi, kljub temu, da je bivanje v CŠOD najugodnejša možnost izvedbe šole v naravi, 
prevelik. Prav je, da šola pravočasno omogoči obročno odplačevanje in se potrudi pomagati 
staršem, ki tega ne zmorejo. 
 
Pri organizaciji moramo upoštevati posebnosti otrok (zdravstvene, socialne, vedenjske…). 
Učitelji spremljevalci s tem morajo biti seznanjeni in tu je zelo pomembna in odgovorna 
vloga staršev. Starši so dolžni učitelje spremljevalce obvestiti o učencih, ki morajo jemati 
zdravila, prav tako morajo spremljevalcem podati tudi natančna navodila o jemanju teh, 
starši so dolžni spremljevalce informirati o težavah pri določenih aktivnostih. Šolo v naravi 
pa moramo omogočiti tudi učencem s posebnimi potrebami. V kolikor je to potrebno jim 
moramo zagotoviti tudi spremljevalca. 
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Učencem, ki se bodo udeležili šole v naravi v tem delu (organizacijska priprava) moramo 
omogočiti tudi oblikovanje programa, predvsem na področju prostočasnih dejavnosti, šola 
pa mora poskrbeti tudi za učence, ki se šole v naravi ne bodo udeležili. 
 
Zelo pomemben organizacijski del priprave je tudi kadrovska zasedba. Določi se vodja šole 
v naravi, ki vodi organizacijsko in vsebinsko pripravo in ostali sodelavci oziroma 
spremljevalci. 
 
Lepo je, če so učitelji spremljevalci tudi razredniki, ki boljše poznajo učence in njihove 
starše. 
 
Učitelji spremljevalci v dogovoru z vodjem šole v naravi spremljajo učence pri dejavnostih 
v šoli v naravi ter zagotavljajo upoštevanje normativa pri oblikovanju skupin za delo na 
terenu. Prav je tudi, če si že pred odhodom spremljevalci in vodja šole v naravi razdelijo 
naloge, ki jih bodo opravili v okviru usmerjenih prostočasnih dejavnosti.  
 
Število pedagoškega osebja v šoli v naravi je odvisno od števila učencev. Pri tem je 
potrebno upoštevati Pravilnik o normativih in standardih v osnovnih šolah. 
 
V okviru te priprave je zelo težka naloga tudi razporeditev učencev po sobah. Tisti, ki smo 
to že kdaj počeli vemo, da je tudi ta naloga za kvalitetno izvedbo šole v naravi izjemno 
pomembna. 
 
Pri organizaciji šole v naravi ne smemo pozabiti tudi na informiranje učencev in staršev. 
Učenci in starši so na začetku šolskega leta seznanjeni s krajem in datumom izvedbe šole v 
naravi. Po tej prvi seznanitvi je potrebno pravočasno pripraviti tudi roditeljski sestanek, ki 
je namenjen šoli v naravi. 
 
Na tem roditeljskem sestanku vodja šole v naravi pripravi predstavitev šole v naravi. Pri 
predstavitvi poda informacije o kraju, času, vsebinah, nastanitvi in značilnosti te šole v 
naravi. 
 
Vodstvo šole pa predstavi finančni načrt in skupaj z vodjem šole v naravi tudi učitelje 
spremljevalce. 
 
Na tem sestanku starši dobijo prijavnice, ki jih v določenem roku vrnejo. S tem smo dobili 
že dokaj natančno število udeležencev šole v naravi. Naslednja faza priprave je pridobivanje 
staršev, ki niso prijavili svojih otrok. Ker je naša želja, da se šole v naravi udeležijo vsi 
oziroma velika večina otrok je potrebno ugotoviti vzroke, ki so starše pripeljali do tega, da 
svojega otroka niso prijavili. S pogovorom ugotovimo kje so razlogi in jih poskušamo 
odpraviti. 
 
Po tem koraku smo prispeli do zelo natančnega števila udeležencev, ki jih prijavimo kot 
udeležence šole v naravi. 
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Pravočasno pred odhodom v naravo je potrebno izdelati tudi zloženko z bistvenimi 
elementi šole v naravi. V tej zloženki ne smemo pozabiti na seznam osebne opreme, ki jo 
morajo učenci vzeti s seboj. 
 
Pravočasno moramo rezervirati tudi prevoz. V zadnjem tednu preverimo vsa opravila, 
pregledamo, če imamo vse pripravljeno, vzamemo potne naloge in naročilnice in najavimo 
svoj prihod. 
 
Vsebinska priprava 

Je prav tako zelo pomembna. Za okvirno vsebinsko pripravo poskrbi vodja šole v naravi. 
 
CŠOD, kjer bo potekala šola v naravi je šoli oziroma vodji šole v naravi posredoval učni 
program CŠOD za ta razred v katerem opredeli nabor vsebin, ki jih je CŠOD pripravljen 
izvesti v tem terminu. Vodja šole v naravi skupaj s spremljevalci in ostalimi učitelji v skladu 
z učnim načrtom izbere vsebine in jih časovno opredeli. 
 
V vsebinski pripravi običajno izberemo vsebine s področja naravoslovja, kjer se potrudimo, 
da so vsebine izvajane v naravi, najboljši učilnici tudi v manj ugodnih vremenskih razmerah. 
 

 
Fotografija št. 2 - CŠOD Kranjska Gora 

(Ta dom leži na izjemni lokaciji, na obrobju Triglavskega narodnega parka. Okolica nudi veliko 
priložnosti za izvajanje naravoslovnih, družboslovnih in športnih aktivnosti) 

avtor fotografije:Tomaž Lopert 

 
Pri izboru vsebin posežemo tudi na področje družboslovja. Prav je, da se učenci seznanijo s 
kulturno dediščino kraja in prostora v katerem bivajo. Prav je, da se seznanijo z 
zgodovinskim razvojem, ostanki preteklosti, da spoznajo načine življenja ljudi in se v tem 
prostoru orientirajo.  
 
V šoli v naravi posegamo tudi na področja slovenščine, likovne vzgoje in glasbe. Običajno 
ta področja niso močno zastopana. S področja slovenščine lahko vključujemo recimo 
pisanje dnevnika, pisem, himne šole v naravi, kjer vključujemo tudi glasbo. V šoli v naravi se 
lahko lotimo tudi likovnega ustvarjanja.  
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V šoli v naravi posegamo z vsebinami tudi na področje osebne higiene, obnašanja, pravila 
lepega vedenja pri jedi. 
 
Velik del vsebin pa je namenjenih športnemu področju. Večina CŠOD dejavnosti je 
opremljenih s kolesi. V sedmem razredu so učenci sposobni premagati tudi že kar nekaj 
kilometrov s kolesom. Okolice domov pa običajno nudijo tudi neizmerne možnosti za 
pohode. 
 
Kljub temu, da je program šole v naravi običajno že pred odhodom pripravljen skoraj do 
minute natančno, se v večini primerov zgodi, da se določene dejavnosti ne morejo izvesti  
 
(bolniška odsotnost zaposlenih v CŠOD) ali se težje izvedejo (vreme) in takrat v večini 
primerov naloge prevzamejo učitelji spremljevalci, ki na to morajo biti pripravljeni.  
 
Izvedba šole v naravi 

Če smo pripravili vse kot je potrebno se same izvedbe ne rabimo bati. 
 
Na naši šoli, šole v naravi običajno izvajamo od ponedeljka do petka. Odhod na znano 
lokacijo je torej v ponedeljek zgodaj zjutraj. Ko prispemo v dom, se najprej učenci 
namestijo. Ker smo že doma opravili razporeditev po sobah, je to zelo enostaven postopek. 
Po namestitvi se nam kmalu začnejo dejavnosti, ki smo jih predvideli po učnem načrtu. V 
tem tednu bivanja se potrudimo, da izvedemo vse dejavnosti, ki smo jih predvideli. Učitelji 
spremljevalci v skladu z možnostmi, s fotografijami shranjujemo utrinke posameznih dni. 
Vodja šole v naravi te fotografije zbere in jih vsak dan naloži na spletno stran šole. 
Dovoljenje za fotografiranje otrok in predstavitev v javnosti smo si seveda pridobili že pred 
odhodom. Starši udeležencev lahko tako vsak dan spremljajo dogajanje. Odzivi staršev na 
to so zelo pozitivni. 
 
Vsako jutro vodja šole v naravi vzpostavi kontakt z vodstvom šole in poroča o dogajanju in 
vsak večer učitelji spremljevalci opravimo analizo opravljenega dne in se dogovorimo za 
naslednji dan. 
 
To se dogaja seveda vseh pet dni.  
 
Analiza šole v naravi 

Po vrnitvi se opravi analiza. Vodja šole v naravi opravi kratko ustno ali pisno anketo med 
učenci udeleženci šole v naravi. S tem si pridobi ustrezne informacije, ki mu lahko koristijo 
pri načrtovanju naslednje šole v naravi. Razredniki na pogovornih urah zberejo informacije 
od staršev in počasi tudi s te strani (učenci, starši) dobimo povratne informacije ali smo bili 
pri pripravi in izvedbi šole v naravi uspešni.  
 
Po teh zbranih informacijah vodja šole v naravi poroča učiteljskemu zboru. 
 
Zaključek 

O pozitivni vlogi šole v naravi sem prepričan, smo si enotni tako učitelji, otroci in njihovi 
starši. Res me velikokrat jezi, ko slišiš komentarje v smislu: Kaj vam pa manjka saj ste en 
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teden bili na počitnicah. V resnici pa je to izjemno zahtevno in odgovorno delo, ki je 
mimogrede tudi zelo slabo plačano.  
In zakaj je lahko šola v naravi pozitivna izkušnja? 

- oblikujejo se drugačni odnosi med učenci, 
- tukaj je več možnosti za spoznavanje in sodelovanje, 
- učenci so ves dan skupaj, se učijo, igrajo, zabavajo, 
- bivajo v skupnih prostorih (vidik socializacije), 
- opravljajo skupna dela, 
- se podrejajo enakim pravilom, 
- navajajo se na strpno medsebojno sporazumevanje, 
- pridobivajo na samostojnosti, 
- boljši samopodobi, 
- oblikuje se drugačen odnos z učitelji, 
- učitelji boljše spoznajo učence, 
- lahko se poveča zaupanje med učiteljem in učencem, 
- oblikuje se boljši odnos do narave, 
- pogovor v naravi o naravi je bistveno bolj učinkovit kot v učilnici, 
- to kar v šoli vidijo v učbeniku, lahko v naravi vidijo v živo, 
- so na svežem zraku, 
- se gibljejo, 
- učijo se kako kakovostno izrabiti prosti čas 

 
In za konec razmišljanje neimenovane učenke in učenca! 
»Vse tri šole v naravi so mi bile odlične. Tam smo se medsebojno bolje spoznali, ustvarili 
nova prijateljstva, se zabavali in nekaj novega tudi naučili. V šestem razredu smo se nekateri 
naučili smučanja. To leto pa smo se naučili streljati z lokom, veslati s kanujem in prvič smo 
se preizkusili v orientacijskem pohodu. Doživeli smo pa marsikaj. Od čofotanja v jezeru 
Jasna pa vse do jutranjega pozdrava Soncu ob reki Savi Dolinki. Vsekakor se strinjam, da je 
šola v naravi pozitivna izkušnja, ki jo mora vsak doživeti. Saj so to lepa doživetja, ki ti za 
vedno ostanejo v spominu.«  
 
»Za mene je bila šola v naravi lepa izkušnja. Po napornem ocenjevalnem obdobju smo si 
lahko odpočili v naravi. Zanimivo je bilo tudi, da smo spoznavali nove vrste živali ter streljali 
z lokom in se zabavali. Lepo je bilo, ko smo hodili v naravo, jo spoznavali spoznali pa smo 
tudi kulturo ljudi, ki živijo v njej.« 
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VISOKA GREDA KOT PRIMER VSESTRANSKEGA UČILA 
 
Povzetek 
Visoka greda se vključuje v šolski proces za usvajanje novih znanj s poudarkom na 
trajnostnem razvoju. Znanje bodo lahko učenci v življenju koristno uporabili, zato ta pristop 
prištevamo h globinskemu pristopu k učenju. Ob visoki gredi se krepijo medpredmetne 
povezave. Učenci lahko izkoristijo ure, potrebne za opravljeni letnik, lahko pa s temi urami 
zapolnimo tudi razredne, izbirne ali ure, namenjene nadarjenim dijakom ali jih vključimo v 
delavnice. V prispevku sem opisala, kako so dijaki v okviru projekta pripravili visoko gredo 
ter pri tem pridobili določene kompetence. Tako opravljene ure so uporabili za obvezne 
izbirne vsebine po prosti izbiri. Visoko gredo so uporabili tudi osnovnošolci v delavnicah 
Naravoslovnega raziskovalnega tabora. Pripravili so sok iz mete in melise, izdelali kremo iz 
ognjiča ter pripravili bombone iz žajblja in timijana. S pripravo izdelkov so ugotovili koristne 
lastnosti omenjenih zelišč z metodo raziskovalnega dela. 
 
Ključne besede: Učilo, znanje, kompetence, projekt, raziskovanje. 
 
 

THE RAISED GARDEN BED AS AN EXAMPLE OF A MULTIFACETED TEACHING 
AID 

 
Abstract 
The raised garden bed is included in the educational process for knowledge building 
focused on sustainable development. Since students are able to apply this knowledge in 
their daily lives, this is considered a deeper learning approach. Tending to a raised garden 
bed strengthens cross-curricular links. For this lesson, students can utilize the periods 
needed to complete their grade, but we can also allocate this content to periods intended 
for class meetings, optional classes, classes for gifted students, or workshops. In this 
paper, I describe how students built a raised garden bed, planted produce on it, and gained 
certain competencies. The classes counted towards obligatory optional content periods. 
The raised garden bed was also utilized by primary school students at our science camp 
workshops. They prepared mint and lemon balm juice, marigold cream, and sage and 
thyme drops, acquainting themselves with the beneficial properties of these herbs through 
the research method. 
 
Keywords: Aid, knowledge, competencies, project, research. 
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Uvod 

Visoka greda je eden od elementov permakulture. Visoka greda je z raznimi materiali, 
največkrat z lesom, obdani prostor, različno visok (običajno 2 metra) in različno širok 
(običajno 90 centimetrov). V zadnjem času je zelo uporaben vrtni element in zaradi 
estetskega vidika primeren za različna okolja, tudi za šolsko. Prednosti visoke grede so 
poleg lepega videza dobro in hitro uspevanje vrtnin, na njej ne more zastajati voda, zemlja 
se v njej segreje hitreje, zato lahko sejemo in sadimo prej kot običajno, zemlje ne moremo 
stlačiti in pohoditi, pri delu se ni potrebno sklanjati, grede zaradi zastirke ni potrebno pleti, 
hkrati pa je ovira za škodljivce, npr. za voluharja. Slabost visoke grede pa je predvsem ta, 
da potrebujemo več vode oz. je potrebno več zalivanja, ogrodje zanjo pa ni trajno, ampak 
ga je potrebno obnoviti na pet do sedem let. 
 
Visoka greda se lahko uspešno vključi v šolski proces zaradi več vidikov: 
a) Ob visoki gredi lahko razložimo pojme in procese iz učnega načrta različnih predmetov: 

biologije, kemije, fizike, matematike, geografije, likovne vzgoje, tudi jezikov, tako 
slovenščine kot tujih jezikov. 

b) Obvezne izbirne vsebine (OIV) so različne dejavnosti, ki jih izvajamo strnjeno ali po delih. 
Vključujejo različne oblike učenja, pridobivanja kompetenc, hkrati pa lahko v okviru OIV 
dijaki spoznavajo okolje. V splošni gimnaziji obsegajo OIV 300 ur. Poleg vsebin, obveznih 
za vse dijake, so OIV tudi vsebine, obvezne za tip gimnazije, in vsebine po dijakovi prosti 
izbiri, kamor lahko visoko gredo tudi uvrstimo. 

c) Delo z visoko gredo je lahko vključeno v individualizirani program za nadarjene dijake. 
d) Lahko je del vsebin pri izbirnem premetu biologije, kjer so to le posamezne ure ali 

projektne ure. 
e) Uspešno jo lahko uporabimo pri povezavi med osnovno in srednjo šolo, ko za 

osnovnošolce pripravljamo delavnice ali tabore. 
f) Ne nazadnje jo lahko uporabimo tudi takrat, ko nepričakovano odpadajo ure in je 

potrebno dijake zaposliti. Zagotovo bodo dijaki raje izbrali delo v okolici šole, torej ob 
visoki gredi, kot pa v učilnici. 

 
Znanje, ki ga učenci pridobijo ob visoki gredi, bodo lahko v življenju koristno uporabili. Tako 
lahko spretnosti in izkušnje, pridobljene ob delu z visoko gredo ali z organizmi, ki rastejo ali 
živijo na njej, prištevamo h globinskemu pristopu k učenju, ki se razlikuje od površinskega 
pristopa. »Površinsko učenje je tudi bolj značilno za situacije, ko je učenje ločeno od prakse, 
uporabe znanja in resničnega življenja. V resničnem življenju imata znanje ali neznanje 
vsekakor resnične in pomembne posledice. Učenci bodo prej izbrali globinski pristop, če 
bodo imeli občutek kontrole oz. občutek, da lahko odločajo ali izbirajo, in bolj verjetno je, 
da ga bodo izbrali, če je snov relevantna za prihodnost in resnično življenje ter osmišljena.« 
(Bakračevič Vukman, Rozman 2011, str. 1). 
 
Jedro 

Pobudo za gradnjo visoke grede smo dobili, ko nas je Inštitut za trajnostni razvoj povabil v 
projekt »EAThink2015 – jej lokalno, misli globalno«. Projekt je bil namenjen osnovnim in 
srednjim šolam iz 12 evropskih in 2 afriških držav. Cilj projekta je bil okrepiti razumevanje in 
delovanje učencev in učiteljev o globalnih izzivih s posebnim poudarkom na prehranski 
varnosti in neodvisnosti, na trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah, trajnostnem 
potrošništvu in podobno. V okviru projekta naj bi si prizadevali, da dijaki kritično 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

502 

ovrednotijo nove globalne izzive v smislu trajnostnega razvoja. Inštitut za trajnostni razvoj 
je projekt vključil v svoj program Šolski ekovrtovi, eno od izkustvenih metod, ki učence 
ozavešča o pomenu lokalne ekološke hrane. 
 
Z vključitvijo v projekt smo se zavezali, da se udeležimo ene od delavnic na temo ekovrt v 
izbranem terminu. Ker obstoječega ekovrta naša šola še ni imela, je bila naša naloga, da 
naredimo novega: zanj zagotovimo ustrezen prostor, pripravimo načrt ter naredimo in 
zasadimo prve gredice. 
 
Preden smo začeli, smo morali z vprašalnikom pri učencih preveriti poznavanje tematike 
ekovrta. Enak vprašalnik so morali učenci rešiti tudi po izvedenem projektu.  
 
Učence, katerih razrednik sem bila, sem vprašala, ali želijo sodelovati. Zmenili smo se, da 
bodo ure, namenjene izdelavi ekovrta, uveljavili kot ure obveznih izbirnih vsebin po prosti 
izbiri. Dijaki so bili navdušeni.  
 
Za delo na vrtu je bilo seveda potrebno orodje, ki ga na šoli običajno ne potrebujejo: od 
malih do velikih lopat, grabljic, motik, od grobih do nežnih škarij in zalivalk. Nekaj je 
prispevala šola, nekaj materiala pa pokrovitelji. Nekaterim trgovinam z vrtnarskim 
materialom smo napisali prošnjo, nanjo so se pozitivno odzvali in nam radodarno namenili 
nekaj vrtnarskega orodja. Tako smo bili z dijaki pripravljeni na delo, javilo se jih je deset in 
začeli smo razmišljati o obliki ekovrta.  
 
Ko smo pretehtali vse možnosti o vrtovih, smo skupaj ugotovili, da bi bilo zaradi prednosti, 
ki smo jih prebrali o visoki gredi, to najprimerneje postaviti v bližini šole. Srečno naključje je 
bilo, da smo na šoli začeli graditi sodobno športno igrišče. Staro je bilo ograjeno s tramovi, 
ki jih šola ni več potrebovala, za ogrodje visoke grede pa so bili zelo primerni. Potem je bilo 
treba samo še izkopati jamo, globoko deset centimetrov, v njeni notranjosti sestaviti 
tramove in jih obleči v zaščitno folijo. Za to smo prosili hišnika in laboranta za fiziko, ki sta 
nam dobrohohtno priskočila na pomoč. Seveda so prostor za visoko gredo določili dijaki. 
Po načelih permakulture naj bi zavzemala lego sever–jug, bila naj bi sončna in ne preveč 
vetrovna. Ustrezno mesto smo našli poleg učilnice na prostem, ki jo prekriva pergola z 
glicinijo. Tudi širino, višino in dolžino grede smo določili z dijaki. Pri teh merah smo morali 
upoštevati mere tramov, ki so bili na voljo. V nekaj tednih (vmes je deževalo) je bilo ogrodje 
sestavljeno. Ker pa nam je bila greda zelo všeč, smo sodelavca prosili, da nam v bližini 
postavita še eno. Na srečo je bilo materiala za gradnjo dovolj in lotili smo se polnjenja gred. 
 
Na dno grede bi morali dati ovčjo volno, ki je naravna ovira za krte, miši in voluharje, hkrati 
pa gredo toplotno izolira ter zadržuje vodo. Te plasti naj bi bilo deset centimetrov. Ker 
volne nismo imeli, smo gredi začeli polniti s porezanimi vejami (prikazano na fotografiji 1), 
ki so ostale pri šoli od obrezovanja drevja in grmičevja. Veje smo zložili v obliki mreže in 
tako poskrbeli za drenažo na dnu. Na vejevje smo natresli debelo plast listja, ki je prav tako 
ostalo v okolici šole. S tem smo pomagali tudi našim čistilkam, ki listje pograbijo, nato pa 
imajo po navadi z njim težave, ker ga je preveč, prostor za biološke odpadke pa omejen. 
Tudi to težavo je rešila visoka greda, vanjo smo pospravili kar precej odpadlega listja. Med 
listje smo nametali koščke kartona, ki postane ob razpadanju in gnitju idealna vaba za 
deževnike. Naslednja plast je bila zemlja, ki je bila nasuta za šolo. Ta postopek smo enkrat 
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ponovili, nato pa čisto na vrh navozili zemljo, ki je ostala od korit ob steni šole. Zaradi 
zamenjave fasade smo namreč korita odstranili in zemljo tako koristno uporabili. 
Pripravljeno visoko gredo bi morali pustiti čez zimo, da bi se sesedla, prepojila in ustvarila 
dobro podlago za uspešno zasaditev. A ker smo bili preveč neučakani, smo jo takoj zasadili. 
Tudi za prinesena zelišča smo se zmenili pred polnjenjem grede. Vsak dijak je z domačega 
vrta, če ga seveda ima, prinesel zelišča. Vseh dijaki seveda niso poznali in preden smo začeli 
zasajati, smo določili, katere rastline so zelišča, katere rastline pa bi lahko že prištevali med 
grmovnice. Tudi z nekaterimi imeni so imeli težave. Navadni ožepek je že zelišče, ki ga 
pozna redko kdo, tudi šetraj ni najbolj razširjen. Da obstajajo različne vrste met, je bila za 
nekatere prav tako novost. Mi smo posadili ingverjevo in maroško meto, ki nam jo je 
prinesla ena izmed profesoric. Poleg omenjenih smo posadili še žajbelj in meliso, drobnjak, 
sivko, timijan in ognjič. Pogovor se je razvil tudi ob besedi jagoda, za katero smo seveda 
razložili, da je to le oblika soplodja, rastlina pa se seveda imenuje jagodnjak. Ugotovili smo 
tudi, da je najboljše, da jagodnjake posadimo blizu drobnjaka, ker jih s tem zaščitimo pred 
zajedavci. Nekatere rastline se seveda same branijo z eteričnimi olji, ki jih izdelujejo ravno 
zaradi plenilcev, torej rastlinojedcev. Med zasajevanjem smo se pogovarjali tudi o drugih 
vsebinah, povezanih z biologijo:  

- da je za ogrodje najboljši trdi les (hrast ali bukev), ne pa mehki (smreka ali jelka), 
tudi pojem les smo opredelili; 

- da so za uspevanje rastlin v gredi pomembni ne samo abiotski dejavniki, ampak tudi 
biotski dejavniki; 

- da je visoka greda pravzaprav ekosistem;  
- da v notranjosti grede neprestano poteka aerobno preperevanje; 
- da talna favna sodeluje v procesih nastanka prsti; 
- da so v gredi različni razkrojevalci: detritivori (žuželke, pršice, gliste, mokrice) in 

saprofagi (bakterije, glive in praživali), ki dokončno mineralizirajo organske 
odpadke; 

- da bomo poleg zelišč, ki smo jih doma vršičkali ali razdelili korenino (razložili smo 
vegetativni način razmnoževanja), posejali tudi nekaj semen, kar smo seveda 
imenovali spolni način razmnoževanja, pri čemer pa ne moremo pričakovati, da 
bodo zrasle enake rastline, kot jih imamo doma;  

- da bomo po rastni dobi plodove nekaterih rastlin pobrali in jih znova posejali na 
gredi, odvečne pa odnesli domov in s tem poskrbeli za razširjanje rastlin; 

- da voda, ki jo rastline tako nujno potrebujejo, ni pomembna samo za fotosintezo, 
ampak predvsem za to, da so listne reže rastlin odprte in lahko skoznje rastline 
sprejemajo ogljikov dioksid in seveda oddajajo kisik, hkrati pa voda poskrbi za to, da 
so rastline vzravnane in pokončne; 

- da je visoka greda pomembna za trajnostni razvoj, saj si lahko tako posameznik kot 
skupnost doma pridela neoporečno hrano. 
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Fotografija 1: Polnjenje visoke grede z vejami 

 
Med delom se nismo pogovarjali samo o bioloških vsebinah. Te smo dopolnjevali z znanji z 
drugih področij, tako da smo izvedli tudi nekaj medpredmetnih povezav:  

- profesorica matematike je z dijaki izračunala, koliko tramov bo potrebnih in s koliko 
zemlje bomo napolnili dva okvirja visoke grede; 

- za nastanek prsti smo potrebovali znanje iz geografije; 
- pri poimenovanju rastlin smo narečne izraze zamenjali s knjižnimi, hkrati pa razložili 

nekatere izraze, ki jih Prekmurci redkeje uporabljamo; za pletje se je izkazalo, da je 
dijakom neznana beseda. 

 
Med delom so učenci razvijali različne osebnostne lastnosti. Fantje so pomagali dekletom, 
se neprestano pogovarjali, šalili in nasploh zabavali. Hkrati so krepili pripadnost šoli s tem, 
da je zdaj ob njej tudi nekaj prav njihovega. Pri delu ob visoki gredi so dijaki pridobili različne 
kompetence: znanje, veščine, sposobnosti, pa tudi osebnostne lastnosti ter vrednote, 
hkrati pa se motivirali za podobno delo doma ali kje drugje. Tudi samopodoba dijakov se je 
izboljšala.  
 
Gredo smo zalili in prijetno utrujeni od dela odšli domov v poznih popoldanskih urah. O delu 
ob visoki gredi sem seveda na koncu napisala poročilo in ga objavila na spletni strani naše 
šole in facebookovi strani GMS ter tako tudi druge dijake in profesorje na šoli seznanila z 
našim delom. 
 
Za gredo je bilo treba skrbeti tudi med šolskim letom, nekaj malega jeseni, delo pa se je 
začelo spet spomladi. Nekaj ur smo gredi namenili po pouku, nekaj med razrednimi urami, 
nekaj dela pa opravili tudi med odpadlimi urami. Vsega niso opravili izbrani dijaki, ampak so 
jim med odpadlimi urami pomagali tudi drugi dijaki šole, predvsem dijaki športnih oddelkov 
so bili zelo aktivni in voljni pomagati. 
 
Pri delu na visoki gredi smo se srečali predvsem z enim problemom. Ostajali so nam deli 
rastlin, s katerimi smo polnili šolske koše z organskimi odpadki. Da pa teh ne bi odmetavali 
in potem z nakupom gnojil spet zapravljali denarja, smo Inštitut za trajnostni razvoj prosili 
za nakup kompostnika. Ker smo sodelovali v projektu, so nam odobrili nakup v vrednosti 
šestdesetih evrov, za kar smo lahko naročili oz. kupili dva kompostnika. Tudi pri izbiri teh 
smo razpredali o bioloških dejstvih, na primer da morajo razgradni procesi potekati v senci, 
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da se kompostnik preveč ne izsuši in lahko organizmi opravijo svoje delo. Tako smo 
kompostnika postavili v senco dreves, malo odmaknjena od šolske zgradbe. Vanju smo 
nosili ves rastlinski odpadni material, ki smo ga na začetku zasuli z nekaj odpadne zemlje. 
 
Kompostnika pa nista le prostor za odlaganje neuporabnega rastlinskega materiala, ampak 
se v njem razvijajo visoke temperature, ki preprečijo kaljenje semen plevelov. Tudi ob 
kompostnikih so se dijaki marsikaj naučili. Le malo ljudi pomisli, da je kompostnik posebno 
življenjsko okolje številnih živali, ki bi jim težko našli boljši življenjski prostor. (Esenko 2010, 
str. 161). V kompostnem kupu najdemo prokarionte kot najpomembnejše mineralizatorje 
organskih snovi in številne evkarionte, živali, ki pripadajo različnim sistematskim skupinam, 
od deževnikov, mokric, strig in kačic do vretenčarjev, npr. ježa, slepca, belouške, krastače, 
ki bo tukaj le prezimovala. Tako bo v kompostniku nastala rodovitna prst, ki jo bomo lahko, 
ko se bo zemlja v visoki gredi posedla, spet uporabili za polnjenje. 
 
Tako je visoka greda ob šoli lepa na pogled, hkrati pa uporabna tudi v druge namene.  
 
Po urah smo delali celo šolsko leto, na koncu pa se nam je spet ponudila priložnost, da se 
zberemo in gredo osvežimo. Takrat namreč šola organizira dneve drugačnega učenja. V teh 
dneh učitelji ponudimo raznovrstne aktivnosti, v katere se lahko vključijo dijaki ter 
pridobivajo znanja in izkušnje z različnih področij, za katera se zanimajo in so določena za 
srednješolski gimnazijski program. 
 
Tudi sama sem dijakom ponudila možnost ureditve oz. preureditve visoke grede in s tem 
refleksije na že opravljeno delo. Res me je zanimalo, če se bodo po enoletnem delu odzvali 
in si zaželeli ponovnega dela na gredi. Dijaki so namreč delo sprejemali bolj kot fizično delo, 
pozabljali pa so na znanja in sposobnosti, ki jih pri tem pri pridobijo. Ob odzivu sem bila kar 
presenečena. Javilo se jih je več, kot sem pričakovala. Vsak je sicer prišel s svojim namenom, 
res pa je, da je bil pomemben element tudi druženje s sošolci in skupno preživljanje ur na 
koncu pouka, kar pa ni zanemarljivo. V razredu in na šoli si namreč vedno prizadevamo, da 
dijaki čutijo pripadnost tako svojemu oddelku kot šoli. Hkrati pa spodbujajo medsebojno 
razumevanje in druženje. Tako so se javili dijaki vseh treh letnikov splošnih in športnih 
oddelkov. 
 
Visoko gredo smo uporabili še za eno aktivnost, kjer pa ne sodelujejo dijaki naše šole, 
ampak osnovnošolci. 
 
Prehod iz osnovne v srednjo šolo je za vsakega osnovnošolca izziv. Osnovnošolci imajo kar 
nekaj vprašanj, med drugim o obsežnosti in pridobivanju snovi. Zato smo na šoli ob koncu 
pouka organizirali raziskovalni tabor, kjer smo hoteli osnovnošolcem približati vsebine 
srednješolskega izobraževanja, se predstaviti kot šola, približati znanstveno raziskovalno 
delo, jih naučili opazovati v naravi in kritično razmišljati, hkrati pa jim predstaviti, kako 
pridobljeno znanje uporabiti v praksi. Pri takšnem kakovostnem preživljanju prostega časa 
bi učencem omogočili pridobivanje kompetenc, ki jih bodo uporabili v vsakdanjem življenju.  
Tako smo na šoli letos že drugič zapored izvedli Naravoslovni raziskovalni tabor. Na njem 
so se lani in letos družili osnovnošolci, ki so končali sedmi ali osmi razred. Kljub počitnicam 
so se tabora z veseljem udeležili. Eni zaradi druženja, drugi zato, ker jih zanima raziskovalno 
delo, tretji zato, ker jih zanimajo posamezni predmeti, vsi pa so pričakovali nova znanja in 
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spoznanja. Lansko leto se jih je zbralo sedemnajst, letos pa kar štiriintrideset z različnih 
osnovnih šol. Fantje in dekleta so se razdelili v tri skupine, ki so izmenjaje obiskovale 
delavnice iz biologije, fizike in kemije. Tako so opazovali in merili ter rezultate zapisovali, jih 
analizirali in oblikovali sklepe. Prva dva dneva so se po raziskovalnem delu sproščali ob 
različnih športnih aktivnostih in glasbi, tretji dan so sklenili s pisanjem poročil. Ta so prebrali 
na končni prireditvi, na katero so povabili tudi starše in kjer so za prizadevno in natančno 
delo dobili priznanja. Da bi imeli na taboru poleg vode še kakšno pijačo, so učenci iz mete, 
ki so jo porezali na visoki grede poleg šole, naredili sirup in ga zmešali v osvežilno pijačo. Pa 
še en izdelek so na koncu tabora učenci odnesli domov – prijetno dišeče ognjičevo mazilo. 
Letošnje leto so na taboru izdelali bombone iz žajblja in timijana ter ugotavljali njihovo 
protimikrobno delovanje z metodo antibiograma. 
 
Da bi bilo raziskovanje pristno, smo se domislili, kako do materiala, ki ga pri delu 
potrebujemo, priti preprosto in izvirno. Material z visoke grede nam je prišel zelo prav pri 
raziskovalnem delu. 
 
Lansko leto smo pripravili sirup iz melise in mete. Zanj smo uporabili rastline, ki so se na 
gredi že zelo razrasle. Z osnovnošolci smo visoko gredo najprej pregledali in ugotovili, 
katere rastline moramo uporabiti. Nato so fantje in dekleta rastline narezali. Že tu sem 
ugotovila, da je nekaterim učencem izziv že uporaba vrtnarskih škarij, kaj šele dejstvo, kje 
je potrebno rastline odrezati in katere dele smemo uporabiti. 
 
Za izdelavo sirupa smo potrebovali: 3 kilograme sladkorja, 3 litre vode, šop melise in mete, 
10 dekagramov citronske kisline, kuhalnik, lonec za kuhanje soka in steklenice. V šolski 
učilnici smo delali po navodilih, ki so bila zelo preprosta, a učinkovita. Meliso in meto so 
učenci očistili vseh rjavih listov, oprali ter narezali skupaj s stebli. Sladkor so raztopili v vodi 
in zavreli, nato pa odstavili in pustili stati pet minut. Nato so dodali meliso in meto, ju 
premešali in pokriti pustili stati štiriindvajset ur. Postopek je prikazan na fotografiji 2. 
Naslednji dan so pijačo precedili in primešali deset dekagramov citronske kisline. Sirup so 
nalili v čiste steklenice ter jih opremili z nalepkami in datumom izdelave sirupa. Sok, ki smo 
ga tako skuhali, smo uporabili kot osvežilno pijačo. Še posebno nam je šla v slast naslednji 
dan, ko smo šli na teren, kjer nas je sonce preveč grelo in smo morali znoj, ki nas je hladil, s 
pijačo neprestano nadomeščati. 
 

 
Fotografija 2: Priprava soka iz mete in melise 
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Zelišča z visoke grede smo uporabili še za ognjičevo mazilo. Tudi izdelava ognjičeve kreme 
ni bila pretežka. Za pripravo ognjičevega mazila smo potrebovali 25 gramov kokosove 
maščobe, 1 žličko oljčnega olja, 8 svežih cvetov ognjiča (uporabili smo le jezičaste cvetove), 
termometer in 1 kapljico poljubnega eteričnega olja. 
 
Kokosovo mast so učenci dali v čašo in jo počasi segrevali, da se je mast stalila. Segrevali so 
do temperature med šestdeset in sedemdeset stopinj Celzija. Zmes so ves čas mešali in 
pazili, da mast ni začela vreti, morala je le zacvrčati. Tudi tu so se učenci srečali z 
nerazumevanjem izraza cvrčanje. Nato so dodali ognjičeve cvetove kot je prikazano na 
fotografiji 3 in znova premešali. Dodali so oljčno olje in premešali ter nato čašo odstavili s 
kuhalnika.  
 

 
Fotografija 3: Izdelava bombonov iz žajblja in timijana 

 
Naslednji dan so pripravljeno zmes segreli, da je postala mast znova tekoča. Odstavili so jo 
s kuhalnika in precedili skozi gazo v čisto čašo. Dodali so kapljico eteričnega olja in previdno 
premešali. Še tekočo zmes so prelili v čisto posodico za kremo in pustili, da se ohladi in strdi. 
Z izdelkom, ki so ga naredili, so bili zelo zadovoljni, še bolj pa, ko so kremo na koncu tabora 
odnesli domov. Poleg priprave mazila so se naučili tudi, da vsebuje ognjič številne zdravilne 
učinkovine, ki so jih s pridom izkoriščali že stari Egipčani, v ljudski medicini pa se veliko 
uporablja še danes. Ognjičevo mazilo je učinkovito pri zdravljenju suhe kože, pomaga proti 
vnetjem, odrgninam, opeklinam. Lahko bi pripravili tudi ognjičev čaj, ki lajša želodčne 
tegobe in pospeši čiščenje organizma. 
 
Letošnje leto smo na taboru v biološki delavnici z grede uporabili žajbelj in timijan. 
Učencem smo razložili, da ju bomo uporabili zato, ker obe rastlini vsebujeta snovi, ki 
delujejo protimikrobno. V ljudskem zdravilstvu ju uporabljamo pri vnetnih procesih v ustni 
votlini in grlu. Za pripravo žajbljevih bombonov smo potrebovali 100 gramov sladkorja, 8 
žličk vode, 2 žlički sveže stisnjenega limoninega soka, 2 žlički medu, 2 žlički sveže narezanih 
žajbljevih listov in 1 žličko posušenih timijanovih listov. 
 
Tako je vsaka skupina, sestavljena iz treh osnovnošolcev, dala v posodo sto gramov 
sladkorja in 8 žličk vode kot je prikazano na fotografiji 4. Zmes so počasi segrevali do vrenja. 
Po doseženi temperaturi so ogenj zmanjšali. Že tu so se pokazale različne ročne spretnosti, 
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predvsem fantov, ki vroče posode niso znali prijeti in oceniti, kako dolgo se mora zmes 
segrevati. V navodilu je sicer pisalo, naj kuhajo ob stalnem mešanju, dokler ne postane 
sladkor svetlo rjav, a je na žalost kar nekaj skupin dobilo temno rjav, torej prežgan sladkor. 
Nekatere skupine so postopek ponovile, druge, ki bi jim za izdelavo bombonov zmanjkalo 
časa, pa so uporabile kar temno rjav sladkor. Nato so dodali limonin sok, premešali ter 
dodali že pripravljen med in znova premešali. Šele zdaj so dodali sveže narezana žajbelj in 
timijan, kjer pa smo si morali pomagati tudi z že posušenim zeliščem. Vsebino čaše so 
premešali in kuhali tako dolgo, da se je zmes zgostila. Posodo so odstavili s kuhalnika in na 
papir za peko z žličko nakapljali bombone. Ko so se ti ohladili, so jih posuli s sladkorjem v 
prahu samo zato, da se ne bi zlepili. Bombone so seveda na koncu poskusili, jih dali v vrečko, 
na katero so napisali svoje ime, in darilce, ki so ga dobili ob koncu tabora, je bilo 
pripravljeno. 
 

 
Fotografija 4: Ognjičevi cvetovi v kokosovi masti 

 
Bomboni so bili kot pravi sladkorčki nekaterim bolj okusni, nekaterim malo manj. Nato smo 
jih uporabili še v raziskovalne namene. Da bi se pokazala koristnost bombonov, so fantje in 
dekleta z metodo difuzijskega antibiograma preverili, ali delujejo protimikrobno. Za ta 
namen smo potrebovali gojišče z bakterijami.  
 
Pripravo hranilnega agarja z bakterijsko kulturo je prikazala laborantka. Osnovnošolci so na 
že pripravljeno gojišče nacepili bakterije. Bakterijsko kulturo iz tablet linex forte so najprej 
pogledali pod mikroskopom. Nato so petrijevko s hranilnim agarjem in bakterijsko kulturo 
linex forte z alkoholnim flomastrom razdelili na štiri dele, napisali datum in svoje ime, nato 
pa na četrtino pripravljenega hranilnega agarja položili majhen bombon iz žajblja in 
timijana, na drugo četrtino par lističev timijana, na tretjo četrtino malo narezanega žajblja, 
na zadnjo četrtino pa disk filtrirnega papirja, namočenega v destilirano vodo. Postopek 
priprave je prikazanje na fotografiji 5. Tako pripravljeno petrijevko so pustili na polici. Po 
enem dnevu inkubacije so si ogledali rezultate. Nekateri so bili nad protimikrobnim 
delovanjem bombonov navdušeni, pri drugih je bil rezultat manj očiten. Svoje ugotovitve 
so napisali v delovni zvezek in tako s pravim raziskovalnim delom potrdili antibakterijsko 
delovanje žajblja in timijana, ki so ju uporabili z visoke grede. 
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Fotografija 5: Priprava antibiograma 

 
Zaključek 

Visoka greda se je tudi praktično izkazala kot vsestransko učilo. Že ob njeni izdelavi smo 
upoštevali kar nekaj bioloških zakonitosti, še več pa ob zasajanju grede in nato celo leto, ko 
je bilo treba zanjo tudi skrbeti in jo vzdrževati. Visoko gredo smo dopolnili s kompostnim 
kupom, ki je še razširil področje dejavnosti in raziskovanja. Ob visoki gredi in kompostniku 
smo se pogovarjali o anatomiji rastlin, gliv in živali, o razmnoževanju organizmov, o odnosih 
med živimi organizmi ter odnosih med njimi in abiotskimi dejavniki okolja, o taksonomiji in 
sistematiki organizmov in o procesih, ki v organizmih in prsti potekajo. Biološke vsebine 
smo obogatili z znanji z drugih področij, matematike, fizike, kemije, geografije in 
slovenščine. Poleg bioloških znanj in znanj z različnih področij, so učenci razvijali tudi 
osebnostne lastnosti: besedno komuniciranje, delavnost, delo v skupini, izvirnost, 
inovativnost, ustvarjalnost, natančnost, sposobnost opazovanja, potrpežljivost, 
samostojnost, spontanost. Naučili so se rokovati z orodjem in reševati znanstvene 
probleme: naučili so se opazovati, določiti dejstva, oblikovati hipotezo, jo preizkusiti, 
ugotoviti rezultate in oblikovati sklepe. Tako so pridobili različne kompetence, ki jim bodo 
v vsakdanjem življenju ali pri učenju prišle zelo prav.  
 
Delo ob visoki gredi in z organizmi, ki jih najdemo v njej, smo vključili v različne dejavnosti, 
ki jih lahko izvajamo v šoli. Delo ob visoki gredi je bilo projektno delo (projekt EAThink2015 
– jej lokalno, misli globalno), čas zanj so učenci uporabili kot ure obveznih izbirnih vsebin 
(ure po prosti izbiri dijaka). Poleg tega smo delo nadaljevali med razrednimi urami in 
odpadlimi urami, vključili pa smo jih tudi v dneve drugačnega učenja, ki jih izvajamo na šoli 
na začetku in koncu šolskega leta. 
 
Visoko gredo smo vključili tudi v tabor, ki smo ga že dvakrat izvedli na koncu šolskega leta. 
V delavnicah Naravoslovno raziskovalnega tabora smo uporabili rastline, ki so nam zrasle 
na visoki gredi. Tako smo meto in meliso uporabili za pripravo soka, cevaste cvetove ognjiča 
pa za pripravo kreme. Rastline so se izkazale uporabne tudi za ugotavljanje 
protimikrobnega delovanja. Žajbelj in timijan smo najprej uporabili za izdelavo bombonov, 
ki so bili nato enakovredni antibakterijskim diskom na gojišču bakterij.  
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Na taboru sicer niso sodelovali srednješolci, ampak osnovnošolci, a so pridobili enaka 
znanja in veščine kot srednješolci. Oboji pa so podobno usvojili znanje in spretnosti – 
spontano in zabavno. 
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Marjetka Maučec  
Gimnazija Murska Sobota 

DELAVNICE SO IZZIV ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE 
 
Povzetek 
Na Gimnaziji Murska Sobota izvajamo projekt strokovnega sodelovanja z osnovnimi šolami, 
ki smo ga imenovali GMS gre v OŠ. Pri naravoslovju ponujamo delavnice z naslovom 
Računalniško podprto laboratorijsko in terensko delo pri biologiji. Mentorji so poleg 
učiteljev tudi srednješolci. Namen delavnic je sodelovanje z učenci zadnjih razredov 
različnih osnovnih šol, pri čemer dosegajo določene cilje ne le osnovnošolci, ampak tudi 
srednješolci. Delo poteka v skupinah in individualno, tako na terenu kot v laboratoriju. 
Metode dela so klasične in moderne. Z raziskovalnim delom usvajajo nova znanja iz 
biologije. Pri tem razvijajo osebnostne lastnosti ter pridobivajo kompetence.  
V prispevku sem opisala, kako so te cilje dosegli pri nalogi Merjenje temperature zraka in 
svetlobe na različnih območjih okrog šole, pri vaji Absorpcija svetlobe v zelenih listih in pri 
vaji Priprava in opazovanje mikroskopskih preparatov tkivnih rezin. 
 
Ključne besede: Računalnik, delavnica, teren, laboratorij, skupina. 
 
 

WORKSHOPS AS A CHALLENGE FOR PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS 

 
Abstract 
Secondary school Gimnazija Murska Sobota cooperates with primary schools with the 
project “GMS gre v OŠ”. As part of our science programme, we organise workshops called 
Computer-aided laboratory instruction and field work in biology. In addition to teachers, 
select secondary school students also act as mentors. The workshops foster cooperation 
with final-year students from different primary schools. Work is done in groups and 
individually, in the field as well as in the laboratory. Students use traditional and modern 
working methods. By doing research work, they acquire new knowledge in the field of 
biology, develop personal qualities and attain various other competencies.  
In this paper, I describe how these educational outcomes were achieved with the 
assignment Measuring air temperature and light intensity in different areas around the 
school, as well as the lab sessions Light absorption in green leaves and Preparation and 
observation of microscopic slides of tissue sections. 
 
Keywords: Computer, workshop, field, laboratory, group. 
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Uvod 

Na Gimnaziji Murska Sobota že štiri leta izvajamo projekt strokovnega sodelovanja z 
osnovnimi šolami. Poimenovali smo ga GMS gre v OŠ (Gimnazija Murska Sobota gre v 
osnovne šole). V projekt so vključena različna strokovna področja, od slovenskega in tujega 
jezika, družboslovja in naravoslovja do računalništva, matematike, umetnosti in športa, pa 
tudi področja, ki vključujejo osebnostno rast osnovnošolcev in srednješolcev. Namen 
srečanj je sodelovanje z različnimi osnovnimi šolami, prenašanje znanja in izkušenj med 
udeleženci ter hkrati strokovni in osebnostni razvoj udeležencev srečanj.  
 
V okviru naravoslovja s področja biologije vsa štiri leta ponujamo dve delavnici: 
Računalniško podprto laboratorijsko in terensko delo pri biologiji ter Naravoslovko, kviz iz 
znanja naravoslovja. V prispevku bom predstavila delavnico Računalniško podprto 
laboratorijsko in terensko delo pri biologiji. Vanjo sem povabila učence sedmega, osmega 
in devetega razreda osnovne šole. Zaradi materiala, ki mora biti na voljo, sem predvidevala, 
da je za dejavnost najboljše, če se izvede na naši šoli, poleg tega pa se na delavnice prijavijo 
učenci z različnih osnovnih šol. Zaradi količine materiala, ki ga imamo na razpolago, je 
delavnico možno izvajati kakovostno le, če je v skupini do šestnajst osnovnošolcev. Ob tem 
mi poleg laborantke in kolegice pomagajo tudi srednješolci.  
 
Cilji, ki jih z delavnicami dosežemo: 

- spoznavanje terenskega in laboratorijskega dela 
- primerjava klasičnih metod dela in informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 
- spoznavanje raziskovalnega dela 
- razvijanje osebnostnih lastnosti 
- pridobivanje in poglabljanje znanja iz biologije 
- povezovanje znanj z različnih naravoslovnih in družboslovnih področij, povezanih 

tudi z umetnostjo 
- ugotavljanje, kako raziskujemo v skupini in kako se dela lotimo kot posamezniki 

 
Jedro 

Na razpis se običajno pri javijo največ tri šole. V opisanem primeru nas je obiskala Osnovna 
šola I iz Murske Sobote. Za dvanajst osnovnošolcev je bilo treba pripraviti vsaj štiri 
srednješolce, ki so osnovnošolcem razložili potek vaje, nato pa jih spremljali pri nadaljnjem 
delu z napotki, nasveti, jih spodbujali in usmerjali. Srednješolce sem izbrala med tistimi, ki 
so imeli za izbirni predmet biologijo, nekateri pa so bili za delo z njimi posebno navdušeni, 
tako da so se kar pridružili »izbirnim« biologom. Tako je vsaka srednješolka (kot je v navadi, 
so se prijavila dekleta) dobila skupino štirih osnovnošolcev.  
 
Dekletom je bilo potrebno najprej razložiti, kako se terensko delo razlikuje od 
laboratorijskega, v našem primeru izvedenega v učilnici. Kljub temu, da je laboratorijsko 
delo lahko zelo kakovostno, pa ima terensko delo še dodatne dimenzije, ki jih v laboratoriju 
ne moremo zadovoljiti. »Praktično in terensko delo sta pri spoznavanju živega, narave in 
življenjskih okolij načina, ki posamezniku omogočata neposredno, predvsem pa izkustveno 
učenje v konkretnem okolju. Uporaba tehnik, metod in pripomočkov za opazovanje, 
merjenje, beleženje, ponazoritev in razlago omogoča posamezniku ne le spoznavanje, 
ampak tudi razumevanje dogodkov, pojavov in zakonitosti v naravi. Razumevanje 
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naučenega pa je ključnega pomena za uporabo znanja v novih, drugačnih in pogosto 
nepredvidljivih okoliščinah.« (Artač 2011, str. 3) 
 
Naslednja naloga, za katero je bilo potrebno pripraviti dekleta, so bile metode dela. 
Klasična metoda dela pri biologiji je mikroskopiranje. Z mikroskopom so nekateri dijaki 
seznanjeni že v osnovni šoli in jim to delo ne povzroča težav. Drugi, ki te konvencionalne 
metode ne obvladajo, pa se je naučijo v prvem letniku gimnazije. V prvem letniku znajo 
uporabljati dele mikroskopa, naučijo se pripraviti moker mikroskopski preparat, izostrijo 
sliko pri mali in veliki povečavi, naučijo pa se tudi izmeriti velikost objekta. Za potrebe 
delavnice je bilo treba dekleta naučiti, kako napravimo preparat iz rastlinskega organa, 
lista. Preparat naredimo tako, da v stiropor ali mehko lubje zarežemo centimeter globoko, 
v zarezo potisnemo list, nato pa z britvico odrežemo tanko rezino lista. Na tkivno rezino, ki 
jo dobimo, kanemo kapljico vode in prekrijemo s krovnim stekelcem. S to tehniko priprave 
preparata se dekleta še niso srečala, zato je bilo potrebnih kar nekaj ponovitev, da so list 
bršljana potisnile v zarezo stiropora in odrezale tanko rezino, potrebno za mikroskopiranje. 
Omenila sem jim tudi, da za tanke rezine obstaja naprava, imenovana mikrotom, ki pa je z 
osnovnošolci zaradi varnosti ne bomo uporabljali. Mikrotom, kot zelo drag nož, s katerim 
lahko naredimo skoraj profesionalne rezine tkiv, sem jim tudi pokazala. Preparate smo si 
tako ogledali, nato pa jih je bilo treba – kot vse druge slike, ki jih pogledamo pod 
mikroskopom – narisati. Čeprav dekleta obvladajo risanje slike, vidne pod mikroskopom, jih 
je bilo treba opozoriti, da pri učencih ob risanju spremljajo, kako preparat pod 
mikroskopom razumejo. Iz risbe je namreč vidno, ali učenci vedo, kaj morajo gledati in ali 
se osredotočajo na nepomembne dele objekta pod mikroskopom, ali opazujejo to, kar je 
zastavljeni namen vaje. Opozorila sem jih tudi, da učencem povedo, da mora biti narisan 
obris celotnega objekta, izsek pa natančno izrisan, da mora biti slika jasno označena, 
narisana s svinčnikom, brez senčenja in z ohranjenimi razmerji dimenzij v objektu. 
 
Druga metoda dela je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. »V zadnjih 
desetletjih so se računalniki umestili v vse pore našega življenja, od zabave prek pisarniških 
in informacijskih orodij do upravljanja zapletenih tehnoloških procesov. Zaradi njihove 
vsesplošne razširjenosti pa z njimi ne upravljajo več le posebej usposobljeni strokovnjaki, 
temveč je postalo ravnanje z njimi tudi pomemben del splošne izobrazbe. » (Šorgo 2005, 
str. 7). Srednje šole to tehnologijo v glavnem že množično uporabljajo, vendar ne povsod 
pri laboratorijskih vajah, ampak le kot demonstracijske poskuse. Elektronski merilniki, ki jih 
mora biti kar nekaj, da lahko skupina dijakov izvede poskus, so namreč kar dragi in zelo 
natančni, kar pomeni, da lahko nepravilno rokovanje z njimi elektronski merilnik pokvari in 
tako je spet eden manj za uspešno meritev. Prav zaradi priljubljenosti dela z računalnikom, 
sem v delavnico vključila merjenje z računalniškim sistemom programa loggerPro. Tako 
smo izvedli računalniško podprto terensko delo in računalniško podprto laboratorijsko 
delo. Dekleta so se z uporabo računalnika srečala že v prvem letniku pri predmetu 
informatika, nekaj vaj so naredile tudi pri fiziki in kemiji, nekaj vaj pa smo opravili že v 
tretjem letniku gimnazije pri biologiji, tako da je delo z računalnikom na šoli že del šolske 
prakse. Ponoviti je bilo potrebno le, katera oprema bo potrebna za izvedbo dela. 
Računalniško podprt merilni sistem sestavljajo poleg računalnika s programom loggerPro 
tudi vmesnik za merjenje in krmiljenje in elektronski merilniki. Elektronski merilnik merjeno 
količino posreduje vmesniku, ta posreduje podatke računalniku, kjer jih ustrezen 
računalniški program zapiše v tabelo in jih tudi grafično prikaže, npr. kot odvisnost merjene 
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količine v odvisnosti od časa. Ta zapis podatkov je zelo nazoren, res pa je, da včasih dijakom 
olajša delo in ne premišljujejo več, kako se graf pravilno nariše in kam nanašajo odvisne in 
neodvisne spremenljivke. Je pa v tem primeru naloga dijakov obrnjena, kar pomeni, da iz 
grafa razberejo, katero je katera spremenljivka.  
 
Za potrebe delavnice smo tako uporabili tri elektronske merilnike: merilnik za temperaturo, 
svetlobo in kolorimeter.  
 
Začetek postopka merjenja so dekleta ponovila. Ker nam je pomagala laborantka, sta 
odpadla delo, povezano s povezavo vmesnika z računalnikom, in priklop posameznih 
merilnikov. Čeprav je vhode preprosto najti in povezati merilnik z vmesnikom, so učenci 
včasih nepotrpežljivi in v napačni vhod potiskajo merilnike,tako jih lahko seveda pokvarijo. 
Dekleta sem opozorila, da morajo biti pozorna predvsem na ustrezne nastavitve 
računalnika, kjer je bilo treba časovno os ustrezno nastaviti in izbrati primerno frekvenco 
vzorčenja. Pri merilniku temperature in svetlobe drugih napotkov za delo ni bilo potrebnih. 
Podatke so morale le vnesti v graf, za katerega pa je bil koordinatni sitem že narisan v 
delovnem listu. Pri kolorimetru, ki meri absorbanco različnih valovnih dolžin svetlobe, pa je 
delo nekoliko drugačno tudi zato, ker smo morali kolorimeter najprej umeriti. Tako so se 
dekleta naučila uporabljati tudi kolorimeter in material, ki je za vajo potreben. Kolorimeter 
so namreč umerjale z destilirano vodo, ki so jo nalile v kiveto. Vanje so pozneje nalile tudi 
filtrat s fotosintetskimi barvili.  
 
Da bi bila dekleta ustvarjalna, to veščino pa bi prenesla tudi na osnovnošolce, smo morali 
ponoviti tudi najpomembnejše korake raziskovalnega dela. Tako srednješolke kot 
osnovnošolci so morali za kratek čas postati znanstveniki, torej razmišljati kot znanstveniki, 
kar pomeni: pridobivati nova spoznanja na osnovi natančnega opazovanja, merjenja in 
zbiranja podatkov iz drugih virov na osnovi problema oz. vprašanja, ki so si ga zadali. Na 
osnovi zbranih podatkov so oblikovali začasni odgovor, torej hipotezo, s katero so 
napovedali možno rešitev problema. In ker hipotezo znanstveniki testirajo oz. preizkušajo 
s poskusom ali eksperimentom, ki je najbolj razširjena znanstvena metoda, so se tudi oni 
lotili podobnega dela. Dekletom sem naročila, da morajo osnovnošolce opozoriti, da mora 
biti poskus skrbno načrtovan in nadzorovan. Pri načrtovanju poskusa so najprej določili 
spremenljivke, neodvisno, ki jo kot eksperimentatorji sami določijo, ter odvisno 
spremenljivko, ki se spreminjaj kot odgovor na neodvisno spremenljivko. Druge 
spremenljivke naj le nadzorujejo, da ostajajo nespremenjene, torej konstantne. Omenila 
sem jim, da so lahko nadzorovane spremenljivke tudi standardizirane, torej poteka vaja v 
standardnih razmerah, npr. pri temperaturi 25 ° C pri pH 7, pri tlaku 101,3 kPa in podobno.  
 
Poleg osnovnega poskusa moramo pri kontroliranem poskusu izvesti tudi kontrolni poskus 
ali kontrolo. Kontrolno skupino izpostavimo enakim razmeram kot poskusno skupino, z 
izjemo dejavnika (spremenljivke), ki ga preizkušamo. Rezultate poskusa primerjamo z 
rezultati kontrolnega poskusa. 
 
Pri vseh meritvah, ki so jih osnovnošolci izvedli, tega ne bomo izvedli, v primeru absorbance 
pa, tako da smo vsaj nekje poskus izvedli kontrolirano. In ker so bili osnovnošolci 
razporejeni v več skupin, smo lahko zadovoljili še en pomemben korak znanstvenega dela, 
ustrezno število ponovitev, to je vzporednih izvedb poskusa. Poskus moramo namreč 
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večkrat ponoviti, vsakič v enakih razmerah in po enakem postopku. Pomen teh vzporedni 
izvedb je, da omogočajo nadzor nad nenamernimi napakami pri izvedbi poskusa oz. 
omogočajo primerjavo rezultatov. Podatke, ki so jih učenci izmerili, so nato samo še 
urejeno zapisali v obliki tabele in grafa ter zapisali ugotovitve. 
 
Dekleta, ki so se javila za mentorice osnovnošolcem, so bila prizadevna in so biologijo dobro 
obvladala. Nekatera znanja so samo ponovila, nekatera so morala usvojiti. Čeprav je bilo 
kar nekaj neznanih vsebin, jih je delo tako pritegnilo, da med učenjem niso mislile o tem, da 
se snov na novo učijo, ampak so razmišljale v smeri, kako bodo osnovnošolcem teorijo kar 
najboljše razložile, da bodo poskuse kar najboljše izvedli. So pa bila med temi dekleti tudi 
nekatera, ki so v četrtem letniku načrtovala za izbirni predmet biologijo in je bila ta 
dejavnost v bistvu priprava na maturo. Nekatera dekleta so bila le naravoslovke, kar 
pomeni, da jih je zanimalo naravoslovje s fizikalnega oz. kemijskega vidika. V takšnih 
poskusih se naravoslovno znanje kar prepleta, z enega področja prehajamo v drugo. Za 
razumevanje bioloških vsebin je nujno poznavanje vsebin iz kemije in fizike, povezano z 
matematiko in informatiko. Nezanemarljivo pa je tudi znanje z družboslovnih področij. Ko 
smo ugotavljali vpliv temperature in svetlobe na življenje organizmov, je potrebno znanje 
iz geografije. Za risanje slik pa je dobrodošlo tudi poznavanje likovnih veščin. Marsikaterega 
naravoslovca na začetku zmedejo naloge, ki so povezane z risanjem slik, saj morajo biti 
nazorna predstavitev tega, kar vidimo. Kar nekaj jih na začetku potarna, češ da niso likovni 
umetniki in da tega res ne bodo znali narisati. Začetek je težaven, ko pa enkrat obvladajo 
preprost način prikazovanja podatkov, je delo enostavnejše. So pa tudi za risanje slik 
pomembne osebnostne lastnosti, ki jih morajo imeti dijaki. Ker smo predvidevali, da 
predstavljanje podatkov ne bo najzanimivejši del delavnic, sem dekleta opozorila, da 
morajo osnovnošolce primerno motivirati in jih pripraviti na to, da bodo vztrajni in natančni, 
kajti le tako bomo z delavnicami dosegli želeni uspeh in bodo na koncu uživali v rezultatih 
dela.  
 
Čisto na koncu je bilo treba dekletom naročiti, kako osnovnošolce pripravijo na ustrezno 
obliko dela. To je potekalo skupinsko in individualno. V skupino bi lahko osnovnošolce 
razdelili na osnovi določenih kriterijev, vendar se nam je za en dan delavnic zdelo 
primerneje, da se učenci samostojno, spontano razdelijo v skupine. Ta je imela primerno 
število članov (štirje), dekleta jih bodo glede na predpriprave dobro pripravila, kar pomeni, 
da bodo dobili ustrezna navodila. Tako smo predvidevali, da bo stopnja razumevanja v 
skupini višja, da bodo učenci med seboj vzajemno sodelovali in bodo pozitivno naravnani 
do nalog, ki jih bodo morali napraviti, hkrati pa bodo razvijali kritično mišljenje. Učenci v 
skupini se bodo morali tudi primerno samoorganizirati. Da pa bi tudi vsak posameznik 
samostojno opravil določene naloge, smo nekaj delavnic organizirali tudi tako, da je bilo 
delo individualno, s čimer je vsak posameznik moral biti aktiven na vseh področjih in biti 
usposobljen za vse naloge. 
 
Tako smo se z dekleti štiri tedne po dve uri pripravljali na sprejem osnovnošolcev.  
 
Z delavnicami smo začeli ob dvanajstih, trajale pa so do petnajstih. Odmorov nismo 
načrtovali, saj je bilo delo zamišljeno tako dinamično, da so si lahko fantje in dekleta med 
delom privoščili odmor po želji in resnici na ljubo ga niso potrebovali oz. nihče od nas ni 
zaznal, da bi ga.  
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Po uvodnem nagovoru in sprejemu pred šolo smo kar začeli. Po pričakovanju so se učenci 
spontano razdelili v skupine in tudi naša dekleta so se kar mimogrede odločila za svojo 
skupino. S kolegico in laborantko smo razdelile delovne liste in pisala, nato pa so se skupine 
razkropile po zunajšolskem prostoru, ki je predstavljal teren, na katerem so učenci opravili 
prvo meritev. Ker imamo elektronskih merilnikov omejeno število, so si jih skupine po 
potrebi izmenjevale. Dekleta so svojo skupino nekoliko odmaknile od drugih skupin in 
suvereno razložile osnove teorije, ki so jo morali učenci obvladati za potek vaje. Tako so 
fantje in dekleta z elektronskim merilnikom temperature izmerili temperaturo zraka na 
izbranih mestih: centimeter in sto petdeset centimetrov nad tlemi na sončnem in senčnem 
mestu. Termometer je moral biti ob merjenju zasenčen. Vrednost meritve so odčitali na 
mobilnem vmesniku in rezultate meritev vpisali v preglednico. V tem primeru je vmesnik 
deloval kot računalnik, saj smo vrednosti podatkov neposredno izpisovali z ekrana 
mobilnega vmesnika kot prikazuje fotografija 1. Tako so učenci spoznali še dodano 
vrednost mobilnega vmesnika, ki ga lahko uporabljamo na terenu brez stacionarnega 
računalnika.  
 

 
Fotografija 1: Merjenje temperature z elektronskim merilnikom 

 
Čeprav je bila ta metoda za osnovnošolce neznana, so meritve hitro obvladali. Tako so 
potrdili domnevo, da bo delo z elektronskim sistemom dobro sprejeto. Težava se je 
pokazala le ob risanju grafa, ki je prikazoval, kako je temperatura zraka odvisna od mesta, 
kjer je posameznik oz. skupina meritev opravila. Prvi problem je bil stolpičast diagram, drugi 
pa dva podatka za isto mesto meritve. Ko je bil diagram narisan, so bili z rezultatom 
zadovoljni, sploh zato, ker je bilo predvidevanje o rezultatih pravilno. Tudi razlaga razlik v 
rezultatih jim ni delala težav, nato pa smo rezultate povezali še z ekologijo živali. 
 
Na terenu, torej v bližini šole, smo nabrali nekaj bršljanovih listov, ki so rasli na soncu. Liste 
smo namreč potrebovali pri naslednji vaji, ki smo jo izvedli v učilnici. 
 
Učilnico smo za potrebe delavnice že imeli pripravljeno tako. Naslednja naloga je izhajala iz 
teorije, da rastline v procesu fotosinteze pretvarjajo svetlobno energijo v kemično energijo 
in pri tem fotosintezni pigmenti ne absorbirajo svetlobe vseh valovnih dolžin v enaki 
količini. Naloga učencev je bila, da z računalniško podprto vajo ugotovijo, v katerem delu 
spektra rastline najbolje absorbirajo svetlobo. Filtrirani ekstrakti (izvlečki) sončnih in 
senčnih listov bršljana so bili že pripravljeni. Razložili smo jim samo, kako se filtrat pripravi. 
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Nato so začeli meriti po navodilih, ki so jim jih dala dekleta. Že začetne izmerjene vrednosti, 
ki so se v obliki tabele in grafa izpisovale na zaslonu (kot je prikazano na fotografiji 2) so jih 
navdušile in učiteljico, ki jih je spremljala, pobarali, zakaj v šoli nimajo takega merilnega 
sistema. Če bi ga imeli, delavnice seveda ne bi bile tako zanimive. Tudi umerjanje 
kolorimetra se jim je zdela preprosta naloga, konec koncev se umerja tudi elektronska 
tehtnica, ki jo včasih pri vajah že uporabljajo. Tako smo izmerili absorbanco bršljanovih 
listov pri zeleni, rdeči in modri barvi svetlobe in učenci so dokaj hitro ugotovili, zakaj so listi 
zelene barve. Pri zeleni barvi je bila absorbanca najmanjša. Potrdili pa smo tudi korak v 
raziskovalnem pristopu, kjer je pomembno, da vajo oz. meritev večkrat ponovimo. Ena 
skupina namreč ni dobila ustreznih rezultatov in ker je ta skupina izstopala, smo hitro 
ugotovili, da je bilo pri delu nekaj napačno. O vsaki vaji so se dekleta z učenci posebej 
pogovorila, ob napaki pri meritvi pa se je bilo treba obrniti na druge skupine, ki so domnevo 
o napačni meritvi potrdile.  
 

 
Fotografija 2: Zapisovanje podatkov v računalniško podprti vaji 

 
Pri računalniško podprti vaji se je potrdilo tudi dobro znanje angleščine. Navodila na 
vmesniku in računalniku so namreč v angleščini in tako z vodenjem po vmesniku ni bilo 
pretiranih težav. 
 
Pri zadnji nalogi delavnice so morali učenci napraviti prečni prerez sončnega in senčnega 
lista bršljana in pripraviti mikroskopski preparat. Priprave so se lotili z zaskrbljenostjo, saj 
so uporabljali britvico. A pod budnim očesom in ob pomoči deklet so že čez nekaj časa 
narezali kar nekaj rezin, čeprav se je šele tukaj pokazala prava vztrajnost nekaterih učencev. 
Kar nekaj jih je bilo namreč dokaj hitro zadovoljnih z narezanimi rezinami, čeprav so pod 
mikroskopom hitro ugotovili, da so predebele. Z začudenjem so gledali tudi kvadre 
stiropora, ki so jih morali uporabiti kot držalo za list, s katerega so potem prečno rezali 
tkivne rezine. A rezine še niso predstavljale preparata. Tega so potem ob pomoči 
objektnega in krovnega stekelca in kapljice vode šele pripravili kot prikazuje fotografija 3. 
Nato so morali objekt pod mikroskopom izostriti. Opazovanje pod malo povečavo se je še 
nekako obneslo, pri veliki povečavi pa so kar nekontrolirano vrteli vijak in dekleta so se 
morala potruditi, da niso poškodovali leč. A to ni bila edina napaka mikroskopiranja. 
Nekateri vidnega polja niso dovolj osvetlili, te težave so imeli predvsem pri veliki povečavi. 
Nekateri niso imeli leč objektiva v optični osi, drugi so zaporedje leč izbrali v nepravem 
vrstnem redu. A na napakah so se učili tako osnovnošolci kot naša dekleta, ki so morala 
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neprestano razmišljati, kako bi popravile mikroskop, da bi našle sliko. Ob teh težavah smo 
seveda poudarili, da napake ne nastajajo samo pri mikroskopiranju, ampak tudi pri 
odčitavanju drugih podatkov. Šele zdaj so se osnovnošolci spomnili, da so najbrž tudi pri 
prejšnjih nalogah delali napake, mi pa jih pri delu nismo upoštevali. Tudi dekleta so se 
spomnila, s katerimi napakami se lahko pri številčnih, pa tudi kakovostnih podatkih 
srečamo in jih seveda odpravljamo, ali pri rezultatih upoštevamo. Tako so fantje in dekleta 
opazovali pod mikroskopom, najprej pri mali, nato pri veliki povečavi, in na koncu sliko, ki 
so jo videli pod mikroskopom (prečni prerez lista bršljana) tudi narisali (fotografija 4). Da 
razumevanje slike pod mikroskopom ne bi bilo pretežko, je bila slika prečnega prereza lista 
že v delovnem zvezku in so si lahko z njo pri izdelavi pomagali. Na koncu so lahko še 
ugotovili, kakšen je pomen posameznih tkiv pri listu oz. kakšno funkcijo deli lista opravljajo.  
 

 
Fotografija 3: Izdelava mikroskopskega preparata tkivne rezine 

 

 
Fotografija 4: Mikroskopiranje 

 
Osnovnošolci, vključeni v delavnice, so pridobili nova znanja, hkrati pa so se naučili 
uporabljati tako klasične kot moderne metode raziskovanja. Hkrati so pridobili možnost 
samoocene, saj so ob delu ugotovili, ali potrebujejo pomoč ali zmorejo nalogo sami 
opraviti, ugotovili so, ali razlago in besedilo pravilno razumejo in nato interpretirajo. Tako 
so razvijali kritično mišljenje. Ker so bile naloge časovno omejene, so morali tudi dobro 
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oceniti upravljanje s časom. Ker je delo potekalo tekoče, so bili skoraj vsi motivirani in s 
pozitivnim pristopom do dela.  
 
Srednješolke, ki so v delavnicah prevzele nalogo učitelja oz. mentorja, pa so določeno 
znanje ponovile oz. dopolnile, nekaj malega pridobile tudi na novo. Dekleta so pridobila 
druge kompetence, predvsem sposobnost komunikacije in razlage snovi. Osnovnošolce so 
spremljala pri načrtovanju in razumevanju nalog, jih spodbujala pri zapisovanju in 
interpretaciji rezultatov. Razvijala so medsebojno komunikacijo s tem, da so 
osnovnošolcem postavljala vprašanja in bila pri tem zelo uvidevna. Odgovore, ki so jih 
dobila, so vedno sprejela kot primerne, včasih so jih le nekoliko dopolnila ali nekaj malega 
spremenila. Tudi čas za odgovor so podaljšale, tako da so lahko fantje in dekleta premislili, 
kaj so naredili oz. kako bi na vprašanje odgovorili. Vprašanj tudi niso kopičile, ampak so 
učence pustile, da so premišljeno opravili svojo nalogo. Tako so tudi pri sebi razvijale 
potrpežljivost. Šele zdaj so srednješolke ugotovile, da razlaga snovi ni samoumevna, ampak 
je potrebna veliko večja količina znanja za dobro razloženo snov, kot so si predstavljale. Po 
vsaki nalogi sem jim namreč naročila, naj znanje, ki so ga učenci pri nalogi dosegli, povežejo 
z vsakdanjim življenjem. Dekleta so morala seveda najprej sama premisliti, kakšen odgovor 
pričakujejo, da bodo lahko z učenci razvile zadovoljivo komunikacijo. Z dobro opravljenim 
mentorstvom so si srednješolke okrepile samopodobo in nekatere tudi ugotovile, ali jim ta 
način dela v prihodnosti, ko bodo izbrale poklic, ustreza. 
 
Zaključek 

Projekt strokovnega sodelovanja z osnovnimi šolami, ki smo ga poimenovali GMS gre v OŠ, 
izvajamo že štiri leta in rezultati so podobni opisanim.  
 
Tako kot so osnovnošolci prišli na delavnice z določenimi pričakovanji, so bili tudi 
srednješolci, v glavnem dekleta (fantje le izjemoma) v pričakovanju, ali bo sodelovanje 
uspelo ali ne. Za oboje je projekt v okviru delavnic predstavljal izziv. Sprejem terenskega 
dela in laboratorijskega dela je bil za osnovnošolce dokaj preprost, po pričakovanju so 
osnovnošolci terensko delo sprejeli z navdušenjem in se brezskrbno porazdelili po okolici 
šole. Tudi srednješolska dekleta so učenje na terenu sprejela z odobravanjem in večjim 
veseljem. So pa spoznala, da je lahko delo na terenu manj predvidljivo, abiotski dejavniki v 
naravi so lahko spremenljivi in v nasprotju s pričakovanji, pa tudi učenci se lahko razkropijo 
oz. oddaljijo od skupine . Prav tako je pripomočke za delo treba nositi s seboj in včasih se 
lahko tudi izgubijo. Za delo v naravi so dekleta ugotovila, da je potrebna večja 
organiziranost in kreativnost. 
 
Klasične metode dela, z mikroskopiranjem, se osnovnošolci niso najbolj razveselili in so jo 
tudi slabše obvladali. Predvideno zaporedje dogodkov pri uporabi mikroskopa so vzeli manj 
resno, zato je pri nekaterih mikroskopiranje pri veliki povečavi predstavljalo težav. Pri tem 
so se učenci razlikovali po vztrajnosti, a so to kompetenco pri delu manj vztrajni okrepili. 
Tudi izdelava preparata je ločevala bolj in manj motivirane, kljub temu, da se jim je zdela 
tehnika rezanja tkivnih rezin , ko so jo usvojili, prikupna in preprosta. Delo z računalnikom 
je bilo za vse osnovnošolce navdušujoče in preprosto sprejemljivo. Zaporedje ukazov, 
čeprav so bili v angleščini, so usvojili hitro. Tehnika rokovanja z računalniškimi merilniki je 
samo potrdila dejstvo, da tisto, kar že uporabljaš, v podobnih razmerah hitreje obvladaš. 
Osnovnošolci so bili navdušeni nad dejstvom, kako hitro lahko z elektronskimi merilniki 
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pridejo do določenih podatkov. Srednješolke so bile na mikroskopiranje navajene in niso 
imela občutka, da bi bilo lahko pri mentorstvu kaj narobe. Zato so bile začudene, ko jim je 
tudi mikroskopiranje povzročalo težave. Določene težave se lahko namreč nepričakovano 
pojavijo. Najbrž je bilo to tudi posledica dejstva, da so se na delo z računalnikom, bolje 
pripravile.  
 
So pa bile tako srednješolke kot mi zadovoljne s pozitivnim pristopom osnovnošolcev. 
 
Čeprav raziskovalnega dela osnovnošolci teoretično ne poznajo, so ga v praksi dobro 
izvedli. Pri opazovanju, merjenju, zapisovanju in ugotavljanju so jih sicer vodile 
srednješolke, a na koncu so ugotovili, da so bili skoraj pravi znanstveniki.  
 
Srednješolke so korake znanstveno-raziskovalnega dela ponovile, predvsem pri 
preverjanju nekaterih hipotez pa se tudi zamislile in šele čez čas ugotovile, kako bi 
predvidevanje testirale.  
 
V delavnicah so se tako osnovnošolci kot srednješolci zavedali nekaterih osebnostnih 
lastnosti, nekatere pa so okrepili (sposobnost opazovanja, kritično mišljenje, vztrajnost, 
natančnost, sposobnost komunikacije). Vsi pa so pridobili večjo samozavest oz. si okrepili 
samopodobo. 
 
Osnovnošolci so v delavnicah pridobili več novega znanja kot srednješolci. Srednješolke so 
že usvojene vsebine ponovile, zaradi potrebe razlage tudi nekoliko razširile. Oboji so znanja 
iz biologije povezovali z drugimi naravoslovnimi dognanji, pa tudi z znanji z družboslovnega 
ter področja umetnosti in tujih jezikov. 
 
Osnovnošolci, razdeljeni v skupine, so vzajemno sodelovali, bili so strpni eden do drugega, 
se spodbujali in tudi zabavali. Za srednješolke je bilo delo v skupini aktivnost, kjer so morale 
pokazati vlogo učitelja. Tako so razlagale, spremljale, spodbujale in popravljale ter se tudi 
ocenile, kako uspešne bi bile v vlogi moderatorja oz. mentorja. 
Tako osnovnošolci kot srednješolci so v delavnicah ugotovili, katere so njihove prednosti in 
pomanjkljivosti, s tem so oboji osebnostno napredovali. 
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Vesna Mesarič Lorber 
Osnovna šola Hajdina 

MEDŠOLSKA SREČANJA NADARJENIH UČENCEV 
 
Povzetek 
V prispevku predstavljam sodelovanje nadarjenih učencev Osnovne šole Hajdina in hrvaške 
Osnovne šole Side Košutić iz Radoboja. V letu 2015 smo navezali stike in po srečanju med 
pedagoškimi delavci obeh osnovnih šol smo pričeli z načrtovanjem našega sodelovanja. V 
šolskem letu 2016/17 smo na obeh šolah organizirali srečanje njihovih in naših nadarjenih 
učencev, ki so sodelovali v različnih delavnicah, v šolskem letu 2017/18 pa smo organizirali 
ekskurzijo za naše učence na Hrvaško, hrvaški učenci pa so prišli v Slovenijo. S srečanji smo 
želeli učencem omogočiti druženje z vrstniki sosednje države in medsebojno spoznavanje 
njihovih znanj, kulture in sposobnosti. Delavnice in ekskurzije smo organizirali z namenom 
krepitve socialnih in komunikacijskih veščin med učenci, osvajanja novih znanj z različnih 
področij in pridobivanja izkušenj. Po vsaki izvedbi smo opravili evalvacijo. 
 
Ključne besede: nadarjeni učenci, mednarodno sodelovanje, dejavnosti 
 
 

GATHERING OF GIFTED PUPILS 
 
Abstract 
In this article I present a collaboration of gifted pupils of primary school Hajdina and the 
Croatian elemntary school Side Košutić of Radoboj. In the year 2015 we made first contact 
and after a meeting between teachers of both primary schools we have started planing of 
our cooperation. In the school year 2016/17 we held a meeting in both of the schools with 
gifted pupils who participated in various activities. In school year 2017/18 we organized a 
field trip for our gifted pupils to Croatia, and Croatian pupils have come to Slovenia. The 
gatherings allow pupils to socialize with their peers from neighbour country and exploring 
their skills, culture and abilities. Activities and field trips have been organized with aim of 
strenghening the social abilities between the pupils, the conquest of new knowledge from 
different areas and gain experiences. After each execution we have made evaluation. 
 
Keywords: gifted pupils, international collaboration, activities 
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Uvod 

V Beli knjigi o izobraževanju in vzgoji je med drugim navedeno, da je potrebno nadarjenim 
učencem omogočiti celostni osebnostni razvoj, ki jim bo omogočal optimalno razvijanje 
njihovih potencialov (Bela knjiga 2011, str. 338). Na OŠ Hajdina se tega zavedamo, zato 
ustvarjamo pogoje in iščemo priložnosti, kaj bi kot šola nadarjenim učencem še lahko 
ponudili in omogočili. V letih 2013 do 2015 smo sodelovali pri dveh razvojnih nalogah preko 
Zavoda RS za šolstvo OE Maribor in sicer pri nalogi Pedagoško vodenje, dvig ravni znanja in 
nadarjeni učenci ter pri nalogi Razvoj kazalnikov kakovosti in VIZ dela z nadarjenimi učenci. 
Vse to je okrepilo kompetence pedagoških delavcev, da so jim nadarjeni učenci postali izziv 
za njihovo pedagoško delo. Že več let naši učenci sodelujejo in se družijo z nadarjenimi 
učenci OŠ Cirkovce, OŠ Kidričevo, OŠ Breg in OŠ Kuzma. Srečanje poteka vsako leto na 
drugi šoli. Učenci so vključeni v različne dejavnosti, ki jih sami izberejo, za nabor delavnic pa 
poskrbijo mentorji vseh sodelujočih šol. Delavnice so raznolike in vključujejo naravoslovne, 
tehniške, umetniške, športne, literarne ustvarjalne in druge vsebine, da zadovoljijo interese 
čim več učencev, saj ima vsak nadarjen učenec svoja unikatna področja, ki ga zanimajo. 
Srečanja med nadarjenimi učenci pa smo želeli še popestriti in nadgraditi še s sodelovanjem 
z nadarjenimi učenci iz sosednje Hrvaške. Tako smo v šolskem letu 2016/17 imeli delavnice 
za nadarjene, ki so potekale na obeh šolah vanje pa so bili vključeni učenci obeh šol. V 
šolskem letu 2017/18 so se naši nadarjeni učenci udeležili ekskurzije na Hrvaško, hrvaški 
učenci pa so prišli na ekskurzijo v Slovenijo. Ob vsaki ekskurziji smo učencem omogočili 
medsebojno druženje. 
 
Potek sodelovanja 

Pred izvedbo aktivnosti na delavnicah in na ekskurzijah smo si zastavili cilje. 
 
Cilji našega sodelovanja so bili naslednji: 

- popestriti dejavnosti za nadarjene učence, 
- omogočiti učencem in učiteljem spoznavanje značilnosti in kulture obeh krajev in 

držav, 
- širiti in poglobiti znanje ter pridobiti izkušnje z različnih področij pri učencih in 

učiteljih, 
- izkoristiti potenciale šol, učencev in učiteljev, 
- z druženjem in spoznavanjem z vrstniki pridobiti in krepiti socialne in 

komunikacijske veščine med udeleženci in graditi socialno mrežo. 
 
Po vseh končanih aktivnostih je sledila evalvacija. Evalvacija je proces, v katerem 
ugotavljamo, do kolikšne mere in na kakšen način smo dosegli zastavljene cilje. Izvajamo jo 
z namenom, da bi ovrednotili in določili vrednost, kakovost, uporabnost, učinkovitost ali 
pomembnost tistemu, kar evalviramo, in identificirali potrebne izboljšave (Brejc, Zavašnik 
2010, str. 4) 
 
Delavnice za nadarjene učence 

Najljubše dejavnosti, ki jih za nadarjene učence organizira šola, so po izboru nadarjenih 
osnovnošolcev obogatitvene dejavnosti, namenjene izključno nadarjenim učencem zunaj 
rednega pouka. Izbor dejavnosti, ki so jih navedli nadarjeni učenci, kaže na njihove posebne 
izobraževalne , pa tudi socialne potrebe, tako v obliki pogostejšega druženja z nadarjenimi 
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vrstniki kot tudi v smislu socialne sprejetosti v svoji širši referenčni skupini vrstnikov. 
(Juriševič 2012, str. 113). 
 
Cilji delavnic: 

- širiti in poglabljati temeljno znanje, 
- krepiti zaupanje v lastne sposobnosti, pozitivno samopodobo, 
- razvijati ustvarjalnost, 
- nuditi možnost pozitivnih doživetij in izkušenj, 
- bogatitev splošnega znanja in razgledanosti, 
- razvijanje pozitivnega odnosa do pridobivanja novega znanja, 
- razvijanje in spodbujanje samostojnosti, 
- razvijanje interesov, 
- druženje nadarjenih učencev med seboj, 
- spodbujanje sodelovanja med učenci, 
- prenos vsebin in metod dela na redni pouk. 

 
17. februarja 2017 smo imeli delavnice za nadarjene na OŠ Side Košutić v Radoboju na 
Hrvaškem. Tja so bili povabljeni vsi nadarjeni učenci od 6. do 9. razreda. Ob prihodu so nam 
pripravili kratek kulturni program. Potem je sledil ogled Muzeja Radboa, kjer so 
predstavljene z multimedijsko in tehnološko inovativnostjo fosilne in arheološke najdbe. 
Sledil je ogled cerkve, nato pa odhod v šolo, kjer je bilo za učence kosilo, nato pa delo v 
delavnicah. Učence smo v delavnice že predhodno razporedili glede na njihove interese. V 
delavnicah so sodelovali naši in njihovi učenci. Učenci so se lahko vključili v naslednje 
delavnice: glasbeno, folklorno, zgodovinsko-geografsko, računalniško, jezikovno 
umetniško, matematično in naravoslovno delavnico. Mentorji delavnic so bili hrvaški 
učitelji. V vsaki skupini učencev pa je bil tudi učitelj naše šole. 
 
V glasbeni delavnici so se hrvaški in slovenski učenci učili plese in pesmi, v folklorni delavnici 
so se učili folklorne plese, v zgodovinsko-geografski delavnici so iskali zgodovinske in 
geografske podatke o Hajdini in Radoboju in jih nato primerjali, v računalniški delavnici so 
izvajali različne didaktične igre na računalnikih, v matematični delavnici so učenci oblikovali 
tridimenzionalne modele in v naravoslovni delavnici izvajali različne zanimive 
eksperimente. 
 
Po končanih delavnicah je sledila predstavitev njihovega dela. Učenci so predstavitev 
izvajali v slovenskem in hrvaškem jeziku. 
 
7. aprila 2017 smo srečanje in delavnice pripravili na OŠ Hajdina. Ob prihodu so si hrvaški 
učenci najprej pogledali občinsko zgradbo Občine Hajdina in župnijsko cerkev sv. Martina 
na Hajdini. Učence in učitelje sta pozdravila župan Občine Hajdina in župnik. Učenci s 
hrvaške šole so se fotografirali pred občinsko zgradbo kot je prikazano na fotografiji 1. Po 
končanih ogledih je sledilo kosilo na OŠ Hajdina, po njem so se učenci razporedili v 
delavnice, v katerih so sodelovali tudi učenci naše šole. Učenci so bili razporejeni v 
naslednje delavnice: angleška – literarna, zgodovinsko-geografska, literarna z naslovom 
Srce ustvarja, roka piše, tehnična, matematična, kuharska, glasbena, umetniška, športna in 
delavnica socialnih iger. Pri angleški –literarni delavnici so učenci pisali enostavne angleške 
pesmi, pri zgodovinsko-geografski delavnici so iskali zgodovinske in geografske podatke o 
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Hrvaški in Sloveniji ter jih med seboj primerjali. V literarni delavnici so spoznavali literarne 
ustvarjalce Slovenije in Hrvaške ter ustvarjali umetniška besedila, pri tehnični delavnici so 
izdelali računalo. Pri matematični delavnici so s pomočjo računalnika izdelovali 
matematične like, pri kuharski delavnici so pekli pecivo in piškote, pri glasbeni delavnici so 
peli in plesali, pri športni delavnici so odigrali prijateljske tekme v nogometu in odbojki. Pri 
umetniški delavnici so ustvarjali velikonočno dekoracijo in v delavnici socialnih iger so se 
odvijale socialne igre med učenci. Po izvedbi delavnic je sledila predstavitev, nato pa še 
kulturni program, ki so ga pripravili učenci s Hrvaške. Na predstavitev dela v delavnicah so 
bili vabljeni tudi starši učencev OŠ Hajdina. Učenci so predstavitev pripravili v slovenskem 
in hrvaškem jeziku. 
 

 
Fotografija 1: Prvi obisk hrvašlkih učencev na Hajdini aprila 2017 

 
Po končanih delavnicah je sledila evalvacija, s pomočjo katere smo dobili informacije glede 
intelektualnih, čustvenih in socialnih potreb nadarjenih učencev. 
 
Osnovna socialna potreba nadarjenih učencev je interakcija z vrstniki in nadarjeni učenci 
potrebujejo druženje z vrstniki, ki so na podobni intelektualni razvojni stopnji in imajo 
podobne interese. Večina nadarjenih učencev si želi podobnih druženj. Enako menijo tudi 
mentorji. Pokazalo se je, da je smiselno nadaljevati z druženji nadarjenih učencev, kjer lahko 
pokažejo svoje talente in se družijo z vrstniki iz različnih okolij. 
 
Krajša razmišljanja učencev OŠ Hajdina o tem dnevu: 
»Na delavnicah je bilo zelo zanimivo, dobro sem se razumela s hrvaškimi učenci, skupaj smo 
sodelovali in se hkrati naučili veliko novega.« Mia, 9.a 
»V petek smo bili na športni delavnici. Bili smo zunaj, kjer smo počeli veliko stvari in se 
zabavali. Igrali smo nogomet in se veliko smejali. S sosednjo šolo smo se zbližali. Na koncu 
sta sledila predstavitev delavnic in krajši kulturni progam. Upam, da bomo se še kdaj videli.« 
Tia 8. a 
»Bila sem v glasbeni delavnici. Na delavnici smo plesali na pesem Lemon Tree, predstavili 
smo se z gibalno točko z naslovom Akvarij. Bilo je zelo zabavno.« Lana, 7. a 
»V likovni delavnici smo se imeli zelo lepo, pridno smo barvali pisanice. Spoznali smo se s 
hrvaškimi učenci. Ob koncu smo imeli veliko lepih izdelkov, ki smo jih vsem predstavili.« Zala 
8. a 
»Pouk smo imeli do 12. ure, nato pa smo nestrpno čakali naše hrvaške prijatelje. Na šoli so 
potekale različne delavnice. Bil sem v matematični delavnici. Všeč mi je bilo, da smo se 
pogovarjali v obeh jezikih. Po končanih delavnicah je sledila predstavitev del in kulturni 
program. Bilo mi je všeč in tega ne bom nikoli pozabil.« Nikola 8. b 
»Bila sem v literarni delavnici. Bilo mi je zelo všeč, saj smo brali, prevajali pesmi, oblikovali 
krajše slovarčke in spoznala sem učenko z druge šole. Želim si še več takšnih srečanj.« Pia, 
7. a 
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»V petek so na našo šolo prišli Hrvati. Nestrpno smo jih čakali. Bila sem v angleški delavnici, 
kjer smo pisali preproste pesmi v angleščini. Srečanje mi je bilo všeč, saj je lepo, da 
navežemo stike z drugimi državami« Metka 7. a 
 
Ekskurzije za nadarjene učence 

Pogosta oblika zunajšolskega zbiranja nadarjenih različnih starosti in njihovih staršev, so 
ekskurzije in nekajdnevni kampi ali počitniški tečaji, ki jih navadno starši sami financirajo. 
Nameni teh so kompleksnejši, npr. socialna vzgoja prek socialno mešanih skupin 
nadarjenih, akceptiranje in ozaveščanje njihove drugačnosti, vključevanje v različne 
predmetne dejavnosti, izmenjava izkušenj, izobraževanje in sodelovanje staršev ipd. 
(Bezić… at al. 1998, str. 28). 
 
Cilj ekskurzije je raziskovanje predmetov in pojavov, ki jih učenci v učilnici spoznajo 
teoretično, nato pa jih s pomočjo ekskurzije tudi raziskujejo. Učenci si posamezne pojave 
pravilno razlagajo komaj takrat, ko jih vidijo v dejanski obliki na terenu in se z njimi praktično 
spoznajo. Dobro pripravljene ekskurzije tako ne more nadomestiti noben učni pripomoček. 
Ekskurzije pomembno vplivajo tudi na vzgojo učencev, saj je zaradi varnosti zelo 
pomembno, da se učenci držijo dogovorov (Bezjak, 1999, str. 15‒21). 
 
Za ekskurziji smo si postavili naslednje cilje: 

- spoznati, videti in doživeti naravne, kulturne in zgodovinske spomenike in 
značilnosti mesta in okolice (Ptuja in Krapine), 

- spoznati kulturno dediščino krajev Ptuja in Krapine (Ptujski grad, Muzej krapinskih 
neandertalcev, Muzej starodobnih vozil), 

- spoznati pokrajino, njeno značilnost in arhitekturno raznolikost, 
- razvijanje pozitivnih čustev do domovine in občutka pripadnosti svojemu narodu in 

državi, 
- razvijanje sposobnost za uporabo pridobljenih znanj, 
- paziti na lastno varnost, varnost sošolcev in upoštevati navodila spremljevalcev in 

vodičev. 
 
17. novembra 2017 so hrvaški nadarjeni učenci obiskali našo šolo in od tam smo se skupaj z 
našimi nadarjenimi učenci odpravili na Ptuj. Najprej je sledil ogled Ptujskega gradu pod 
vodstvom vodiča in muzejskih zbirk, ki so v gradu shranjene, nato pa ogled starega dela 
mesta Ptuja. Učenci so bili najbolj navdušeni nad maskami, še posebej nad kurentom, 
katerega opravo so si lahko pomerili in se z njo fotografirali. Po ogledu glasbene zbirke se 
je ponudila učencem tudi priložnost, da so na klavir lahko zaigrali. Že na grajskem hribu smo 
lahko opazovali srednjeveški Ptuj in okolico, potem pa smo se po njem še sprehodili in se 
ustavili ob pomembnih kulturnih spomenikih, si jih ogledali in ob vodenju profesorja 
zgodovine spoznavali njihov zgodovinski pomen. Preden je sledil odhod na OŠ Hajdina smo 
se še ob zadnjem pogledu na ptujski grad fotografirali na dravskem mostu kot je prikazano 
na fotografiji 2.  
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Fotografija 2: Učenci OŠ Side Košutič iz Radoboja na ekskurziji na Ptuju novembra 2017 

 
12. aprila 2018 so naši nadarjeni učenci obiskali Hrvaško. Obiskali so sodobni Muzej 
krapinskih neandertalcev v Krapini. Muzej stoji v neposredni bližini znanega najdišča 
pračloveka in je multimedijsko in tehnološko opremljen. Muzej predstavi neandertalca in 
zgodbo o nastanku sveta, zgodovini zemlje in prvih organizmih pa tudi razvoj življenja ter 
prikazuje kulturno evolucijo človeške vrste po neandertalcih. Učenci so imeli voden ogled 
v slovenščini z elektronsko napravo. Po končanem ogledu je sledila še skupinsko 
fotografiranje pred skulpturo jamskega pračloveka kot je prikazano na fotografiji 3. Učenci 
so si v Krapini ogledali tudi Muzej starodobnih vozil in se sprehodili po Krapini, kjer so 
spoznali zgodovino kraja in pomembne zgodovinske osebnosti in obeležja. Po ekskurziji je 
sledilo skupinsko kosilo in druženje vseh učencev na OŠ Side Košutić Radoboj. 
 

 
Fotografija 3: Učenci OŠ Hajdina na ekskurziji v Krapini aprila 2018 

 
Po ekskurzijah je sledila evalvacija, ki je bila namenjena tako izvajalcem kot učencem. Vtisi 
po ekskurzijah so bili pozitivni. Obe načrtovani ekskurziji v Slovenijo in na Hrvaško sta 
izpolnili pričakovanja, prav tako so bili uresničeni zastavljeni cilji. Ugotovili smo, da je za 
dobro izpeljano ekskurzijo ključna dobra organizacija in priprava tako izvajalcev kot 
učencev. 
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Zaključek 

Delo z nadarjenimi učenci v vzgoji in izobraževanju zahteva načrtno in profesionalno delo, 
saj bomo le tako zagotovili, da bodo nadarjeni učenci lahko v celoti razvili svoj potencial. 
Strokovnjaki na področju nadarjenosti pri delu z nadarjenimi učenci predvidevajo in 
priporočajo veliko različnih metod, oblik, načinov, modelov in programov. Nekateri so bolj 
dodelani in preizkušeni, drugi se v naše osnovne šole šele uvajajo in jih pedagoški kader ter 
nadarjeni učenci šele spoznavajo in preizkušajo. Pokazalo se je, da skupinske delavnice in 
ekskurzije niso le pridobivanje in usvajanje novih znanj ter skrb za interese nadarjenih, 
temveč tudi to, da imajo nadarjeni tako priložnost navezovati stike med seboj in se družiti 
s posamezniki s podobnimi interesi in nadarjenostmi. Učitelji lahko na ta način preizkusijo 
in uporabijo drugačne metode in nove, ustvarjalne oblike dela z učenci ter tako obogatijo 
svoje pedagoške izkušnje. Tudi v prihodnje bomo delo načrtovali tako, da nadarjenim 
učencem ponudimo raznolik nabor aktivnosti in dejavnosti v obliki delavnic ali ekskurzij. 
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dr. Marija Meznarič  
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

DODATNE BIOLOŠKE DEJAVNOSTI NA GIMNAZIJI LJUTOMER, KOT PRIMER 
POVEZOVANJA TEORETIČNEGA ZNANJA S PRAKTIČNIMI PRIMERI VAJ IN 

RAZISKOVALNEGA DELA NA TERENU 
 
Povzetek 
S vključevanjem praktičnih primerov, pri dijakih dosežemo večje razumevanje učne 
vsebine, z aktivnimi metodami poučevanja aktiviramo večinski delež populacije, znanje 
postane dolgotrajno in vseživljenjsko. Poučevanje na tak način postane zanimivo in pri 
dijakih doseže veliko motivacijo. 
Pri iskanju praktičnih primerov je pomembno, da iščemo primere, ki niso v učbeniku ali 
delovnem zvezku in so za dijake novost. Smiselno je, da iščemo primere, ki so značilni tudi 
za lokalno okolje in se z njimi tudi pogosto srečujemo.  
Na izbranem primeru (tekmovalnost med rastlinami) sem poskusila predstaviti primer 
povezovanja laboratorijsko – terenskega raziskovanja, kot nadgradnjo določene teoretične 
vsebine. Pred samim začetkom raziskovanja tekmovalnosti med rastlinami, sem si postavila 
cilje, ki so me skozi delo na terenu usmerjali.  
Pomembno, da dijake naučimo tudi oblikovanja in postavljanja hipotez, ki jih skozi 
raziskovanje z zbranimi rezultati potrdijo ali spremenijo.  
 
Ključne besede: Ekološki odnosi, tekmovalnost, pšenica, biomasa 
 
 

ADDITIONAL BIOLOGICAL ACTIVITIES AT LJUTOMER GYMNASIUM AS AN 
EXAMPLE OF LINKING THEORETICAL KNOWLEDGE WITH PRACTICAL 

EXERCISE EXAMPLES AND FIELD RESEARCH 
 
Abstract 
By including practical examples, pupils and students achieve a greater understanding of 
the learning content. By using active teaching methods, we activate the majority of the 
population, making their knowledge long-lasting, lifelong. Teaching this way becomes 
interesting and motivates the students. 
When searching for practical examples, it is important that they are not found in the 
textbook or workbook and present a novelty for students. It is sensible to look for 
examples that are indicative and often encountered in the local environment. 
Using the chosen example (competition among plants), I tried to present an example of 
linking laboratory and field research as an upgrade of a certain theoretical topic. Before 
starting the plant competition research, I set goals to direct me during the fieldwork.  
It is also important we teach the students how to form and set up hypotheses that are 
confirmed or modified based on the research results. 
 
Keywords: Ecological relationships, competition, wheat, biomass 
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Uvod 

Kadar se v raziskovanju lotimo proučevanja nekega problema, se seveda najprej seznanimo 
s teoretičnimi osnovami. Šele, ko se o problemu teoretično dovolj podučimo, je naprej 
smiselno iskanje povezav s praktičnimi primeri. Pri tem dosežemo, da načrtovana učna 
vsebina postane razumljivejša.  
 
Jedro 

Kot učiteljica na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, kjer poučujem biologijo v 
gimnazijskem programu, poskušam teorijo čim bolj povezati s praktičnimi primeri. To je še 
toliko bolj pomembno na nižjih stopnjah izobraževanja, kjer je razumevanje lahko še 
težavnejši proces. S vključevanjem praktičnih primerov, pri dijakih dosežemo večje 
razumevanje učne vsebine in tudi sama snov se z aktivnimi metodami poučevanja 
praviloma skladišči v dolgotrajnem spominu, ki dijakom ostane kot vseživljenjsko zanje in 
je ne pozabijo zelo hitro.  
 
Pri iskanju praktičnih primerov je pomembno, da poiščemo primere, ki niso v učbeniku ali 
delovnem zvezku in so za dijake novost. Takšni praktični primeri, bodo dijake še bolj 
pritegnili in ker bo to nadgradnja učbenika, bo razumevanje še boljše. Smiselno je, da 
iščemo primere, ki so značilni za lokalno okolje in smo z njimi pogosto v stiku.  
 
Na izbranem praktičnem primeru bom predstavila primer povezovanja laboratorijsko – 
terenskega raziskovanja, ki dopolnjuje in nadgrajuje biotske odnose med vrstami. 
Osredotočila se bom na tekmovalnost (kompeticijo) med rastlinami. 
 
V gimnazijskem programu vključujemo po učnem načrtu tudi posamezne ekološke odnose. 
Tekmovalnost je ekološki odnos, ki se pojavlja tako med osebki iste vrste (intraspecifično), 
kot med osebki različnih vrst (interspecifično). Bolj ko se ekološke niše prekrivajo, bolj se 
stopnjuje tudi tekmovalnost (Tome in Vrezec 2010, str. 45 – 48; Greenwood in sod. 2017, 
str. 250). Organizmi, ki so v veliki tekmovalnosti, veliko energije porabijo za tekmovalnost, 
posledično jim zato ostane za rast in razvoj manj energije. Če je neka vrsta zelo dober 
tekmovalec (kompetitor), lahko vpliva na drugo vrsto v tolikšni meri, da jo popolnoma 
izrine. Pogosto pa med manj tekmovalnimi vrstami postopoma pride do sobivanja, kar ima 
za posledico, da se v nekem ekosistemu obdržita obe vrsti, vendar si dejavnik za katerega 
tekmujeta pogosto porazdelita (Tome in Vrezec 2010, str. 45 - 48). Tekmovanje je 
najmočnejše med osebki iste vrste (intraspecifično tekmovanje) saj praviloma poteka za 
enake vire. Med močnim intraspecifičnim tekmovanjem so osebki prisiljeni izkoriščati vire 
na skrajnih mejah strpnostnega območja vrste. Zaradi tega se dejansko ekološka niša razširi 
in sicer na manj priljubljena območja vrste (Greenwood in sod. 2017, str. 250; Campbell in 
Reece 2013, str. 34 – 35; Tarman 2003, str. 63 – 64; Tarman 1999, str. 28 – 29; 
http://www.bf.uni-
lj.si/fileadmin/groups/2711/Gradiva_Eler_Predavanja_Bolonja/Eler_P_Ekologija-
04_Interakcije.pdf;  
http://www.bionet-skola.com/w/Kompeticija; 
http://kt.ijs.si/markodebeljak/Lectures/ARHIV/OZO_PODIPL%2006_07/12a%20Intraspecificn
a%20razmerja.pdf; http://www.davorintome.si/odnosi/). 
 

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2711/Gradiva_Eler_Predavanja_Bolonja/Eler_P_Ekologija-04_Interakcije.pdf
http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2711/Gradiva_Eler_Predavanja_Bolonja/Eler_P_Ekologija-04_Interakcije.pdf
http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2711/Gradiva_Eler_Predavanja_Bolonja/Eler_P_Ekologija-04_Interakcije.pdf
http://www.bionet-skola.com/w/Kompeticija
http://kt.ijs.si/markodebeljak/Lectures/ARHIV/OZO_PODIPL%2006_07/12a%20Intraspecificna%20razmerja.pdf
http://kt.ijs.si/markodebeljak/Lectures/ARHIV/OZO_PODIPL%2006_07/12a%20Intraspecificna%20razmerja.pdf
http://www.davorintome.si/odnosi/
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Pri dijakih povdarjene biologije (dodatno izbrana biološka ura v tretjem letniku 
gimnazijskega programa) smo vpliv tekmovalnosti proučili na terenu. Dijaki so se razdelili v 
tri skupine, kjer je vsaka skupina proučevala svoj primer tekmovalnosti. 
 
Pred samim začetkom raziskovanja tekmovalnosti v naravi, sem si postavila cilje, ki so me 
usmerjali pri delu. Pri praktičnem povezovanju sem želela, da dijaki: 

- V naravi znajo prepoznati ekološki odnos – tekmovalnost. 
- Na primeru znajo ločiti med intraspecifično in interspecifično tekmovalnostjo. 
- Znajo ugotoviti, da sta obe vrsti tekmovalnosti v naravi pogosto povezani. 
- Znajo razložiti kdaj je v naravi tekmovalnost največja. 
- Znajo navesti nekaj virov za katerimi rastline v naravi tekmujejo. 

 
Prav tako je pomembno, da pri dijakih zahtevamo, da pred samim pričetkom raziskovalne 
dejavnosti postavijo hipoteze, ki jih bodo z zbranimi rezultati potrdili ali morebiti 
spremenili.  
 
Prva skupina je proučevala tekmovalnost med osebki iste vrste (intraspecifično 
tekmovanje), na isti njivi pšenice (Triticum ssp.). Pri proučevanju so bili vsi abiotski dejavniki 
enaki, le gostota rastlin (razdalja med rastlinami) je bila različna. Na njivi je bilo število 
plevelnih vrst zanemarljivo, s čimer smo v veliki meri izključili vpliv interspecifične 
tekmovalnosti. Pri raziskovanju so se dijaki osredotočili na dve skupini rastlin pšenice iste 
vrste (skupina A in B). V skupini A so bile rastline zelo gosto skupaj, razdalja med rastlinami 
je bila majhna (do 3 cm ali manj). V skupini B, ki je rasla prav tako na isti njivi, so bile rastline 
redkejše, razdalja med njimi je bila 10 do 15 cm. Iz vsake skupine rastlin (A in B) so dijaki 
naključno proučili 10 rastlin (skupaj 20). Rastline, ki so jih proučevali, so morale biti zdrave 
in nepoškodovane. Pri vsaki proučevani pšenici so iz podlage potegnili tudi koreninski 
sistem, ki so ga nato očistili substrata, oziroma sprali zemljo, če je bilo to potrebno. Tako 
pripravljeno biomaso posamezne pšenice so nato stehtali na dve decimalki natančno in 
rezultate predstavili v preglednicah 1 in 2.  
 
Preglednica 1: prikaz posamezne in povprečne biomase pšenice 10 – ih rastlin, ki so rasle v 
skupini A, kjer je bila velika intraspecifična tekmovalnost.  

Zaporedna št. rastline biomasa pšenice (g) 

1 3,85 

2 1,72 

3 2,52 

4 1,96 

5 3,06 

6 1,83 

7 4,26 

8 3,42 

9 1,54 

10 2,97 

povprečna biomasa (g)  2,71 
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Preglednica 2: prikaz posamezne in povprečne biomase pšenice, ki so rasle v skupini B, kjer 
je bila manjša intraspecifična tekmovalnost. 

Zaporedna št. rastline biomasa pšenice (g) 

1 4,92 

2 10,83 

3 7,04 

4 8,07 

5 10,79 

6 10,62 

7 9,33 

8 8,98 

9 10,11 

10 7,95 

povprečna biomasa (g) 8,86 

 
Druga skupina je proučevala tekmovalnost med različnimi vrstami (interspecifično 
tekmovalnost). Njihov cilj je bil proučiti, kako se tekmovalnost odrazi na biomasi pšenice, 
ki je uspevala skupaj z drugimi plevelnimi vrstami. Rastline, ki so jih proučevali, so morale 
biti zdrave in nepoškodovane. Stehtali so 10 rastlin pšenice (C skupina), ki so rasle ne delu 
njive, kjer je poleg pšenice uspevalo veliko drugih plevelnih vrst in 10 rastlin pšenice (D 
skupina), ki so rasle na delu njive, kjer je bilo med pšenico malo plevelnih vrst. Pri vsaki 
proučevani pšenici so celotno biomaso stehtali na dve decimalki natančno in rezultate 
predstavili v preglednicah 3 in 4.  
 
Preglednica 3: prikaz povprečne biomase pšenice skupine C, kjer je bila velika 
zapleveljenost še z drugimi plevelnimi vrstami – interspecifična tekmovalnost.  

Zaporedna št. rastline biomasa pšenice (g) 

1 1,76 

2 2,71 

3 2,41 

4 2,19 

5 2,42 

6 3,86 

7 3,11 

8 3,20 

9 1,82 

10 0,80 

povprečna biomasa (g) 2,43 
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Preglednica 4: prikaz povprečne biomase pšenice, ki je rasla v skupini D, kjer je bila manjša 
inerspecifična tekmovalnost.  

Zaporedna št. rastline  biomasa rastline (g) 

1 6,12 

2 3,18 

3 5,31 

4 4,37 

5 5,89 

6 5,95 

7 6,03 

8 4,59 

9 5,52 

10 5,96 

povprečna biomasa (g) 5,29 

 
Tretja skupina je raziskovala tekmovalnost na vrtni gredici navadnega korenja (Daucus 
carota), ki je prikazano na sliki 1, brez prisotnih plevelnih vrst (intraspecifična 
tekmovalnost). Vsi abiotski dejavniki so bili na gredici za vse rastline enaki. Rezultate so 
predstavili v preglednicah 5 in 6. 
 

 
Slika 1: vrtna gredica z navadnim korenjem (Daucus carota), (foto: Meznarič, 2018). 

 
Dijaki so proučevali 10 naključno izbranih rastlin, ki so rasle zelo gosto skupaj (skupini E). 
Razdalja med rastlinami je bila zelo majhna, do 1 cm. Nato so še proučili drugih 10 rastlin 
korenja v skupini F, ki so rasle posamično, razdalja med njimi je bila 10 do 15 cm. Pri vseh 
očiščenih rastlinah so stehtali celotno biomaso korenja (slika 2).  
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Slika 2: na levi strani navadno korenje (Daucus carota), ki je uspevalo v manjši tekmovalnosti in na desni strani, navadno 

korenje (Daucus carota), ki je raslo v zelo veliki intaspecifični tekmovalnosti (foto: Meznarič, 2018). 

 
Preglednica 5: povprečna biomasa navadnega korenja iz skupina E, ki je raslo zelo gosto 
skupaj - velika intraspecifična tekmovalnost. 

Zaporedna št. rastline biomasa korenja (g) 

1 1,61 

2 3,03 

3 2,25 

4 1,06 

5 0,29 

6 0,10 

7 0,87 

8 0,95 

9 1,55 

10 2,06 

povprečna biomasa (g) 1,38 

 
Preglednica 6: povprečna biomasa navadnega korenja iz skupine F, ki je raslo posamično, 
na večji razdalji med rastlinami (10 do 15 cm, manjša intraspecifična tekmovalnost). 

Zaporedna št. rastline biomasa korenja (g) 

1 7,15 

2 6,12 

3 10,82 

4 9,78 

5 9,53 

6 11,05 

7 8,73 

8 8,91 

9 7,88 

10 10,11 

povprečna biomasa (g) 9,01 

 
Na podlagi zbranih rezultatov v preglednicah 1, 2, 3, 4, 5 in 6 so dijaki prikazali stolpčne 
prikaze povprečne biomase pšenice in navadnega korenja glede na gostoto rastlin in vrsto 
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tekmovalnosti v proučevanih ekosistemih. V diskusiji so stolpčne grafikone med seboj 
primerjali in razložili vpliv in vrsto tekmovalnosti v posameznem delu ekosistema. 
Postavljene hipoteze so potrdili ali spremenili glede na pridobljene rezultate. Na koncu so 
izdelali in predstavili poročilo terenskih raziskav, kjer so morali upoštevati vsa pravila 
pisanja raziskovalnih dejavnosti, od strukture nastajanja, postavitev ciljev, hipotez, sklepov, 
oblikovanja zaključkov, risanja grafikonov, navajanja preglednic, slik, grafikonov, citiranja 
in končnega navajanja virov. 
 
Zaključek 

S prikazanim primerom povezave teoretičnega znanja s praktičnim raziskovalnim delom, 
sem pri dijakih dosegla, da ekološki odnos tekmovalnost, obvladajo na višjih kognitivnih 
nivojih. Znanje, ki so ga dijaki pridobili na prikazan način, bo ostalo v dolgotrajnem spominu. 
Na podlagi medsebojnega povezovanja bioloških vsebin, je postalo njihovo znanje širše, 
celostno in poglobljeno. Pri navedenem načinu pridobivanja znanja so bili aktivni vsi dijaki. 
Pri razumevanju in pojasnjevanju problema, so pogosto pomagali boljši dijaki slabšim. Tako 
slabši kot tudi boljši dijaki so svoje znanje ponovili, povezali in nadgradili. 
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mag. Alenka Mujdrica Rožman 
Osnovna šola Bakovci 

TABOR ŽABEC 
 
Povzetek 
Na osnovni šoli Bakovci so se tabori uradno pričeli leta 1994, ko se je izvedel prvi ekološko 
– športni tabor. Iz ohranjenih arhivov in zapisov je razvidno, da so se tovrstne aktivnosti za 
učence že izvajale, kot oblika raziskovalne šole v naravi in raziskovalnega tabora Romček, 
za rome, leta 1992. Vsebine taborov Žabec (v logotipu je žabec), ki so se zvrstile so bile zelo 
različne: Okolje v povezavi z zdravjem, Šport in ekologija, Voda je vir življenja, Zelišča, 
Zdrava prehrana, Vrednote in mladi, Čebele in kultura, Odpadki, Gozd – pljuča planeta, 
Pleveli okrog nas, Živeti z naravo in v njej preživeti, Jaz + Narava = Ekologija, Mala grafična 
delavnica, Raziskujemo, Z naravo v naravi… Poudarek dela na taborih je sledil povezavi 
teoretskega znanja s terenskimi, laboratorijskimi in drugimi vseživljenjskimi metodami in 
tehnikami dela, interpretaciji rezultatov ter uporabi pridobljenega znanja v vsakdanu. 
 
Ključne besede: tabori, raziskovanje, ekologija, vseživljenjsko učenje 
 
 

CAMP ŽABEC 
 
 
Abstract 
At the primary school Bakovci, the camps officially started in 1994, when the first ecological 
and sports camp was implemented. From preserved archives and records, it is evident that 
such activities for pupils have already been started, as a form of research school in nature 
and research camp Romček in 1992. The content of the Žabec camps (in the logo is the 
frog), were very different: Environment in relation to health, Sports and ecology, Water is 
the source of life, Herbs, Healthy nutrition, Values and young people, Bees and culture, 
Waste, Forest - the lungs of the planet, Weeds around us, Living with nature and surviving, 
Me + Nature = Ecology, Small graphic workshop, We are exploring, With nature in nature 
... The emphasis of the work at the camps followed the connection of theoretical 
knowledge with field, laboratory and other lifelong methods and techniques of work, 
interpretation of results and use of knowledge in everyday life. 
 
Keywords: camps, exploration, ecology, lifelong learning 
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1 Uvod 

Beseda »tabor« ima več pomenov in za obliko tabora v vzgoji in izobraževanju je ustrezna 
razlaga, po SSKJ, da gre za organizirano začasno skupno bivanje ljudi s skupno dejavnostjo 
pod mentorskim vodstvom. V šolskem prostoru tako razumemo besedo tabor, kot 
aktivnosti, ki ponujajo udeležencem konkretne, vseživljenjske situacije in dejavnosti, na 
določeno temo. 
 
Krajnčan (2007) pravi, da je doživljajska pedagogika disciplina, ki je postala znanstveno 
utemeljena in prebudi v otroku vse receptorje za celostno vzgojo. Pomembna merila, ki jih 
izpostavi za naravno športno zasnovano doživljajsko pedagogiko so: 
»Delo mora: 

- vsebovati doživetje in izkustvo narave, 
- temeljiti mora na soodgovornosti vseh udeležencev za uspeh projekta, 
- izrecno učiti znanje in ravnanje, potrebno za obstoj projekta, 
- biti usmerjeno k mladostnikom na pragu odraslosti, 
- k osebju prištevati ne samo pedagoge, temveč tudi posamezne strokovnjake, ki 

sodelujejo na podlagi svojih kompetenc, 
- vsebovati določeno tveganje, ki ga je po najboljših močeh in vesti mogoče 

nadzorovati in zadrževati, 
- biti zasnovano vzgojno. 

 
Tabori v vzgoji in izobraževanju vsekakor zajemajo merila doživljajske pedagogike. 
 
Tabori so zelo koristni že za otroke v predšolskem obdobju, saj vplivajo na otrokov celostni 
razvoj (Blagajčević, 2017).  
 
Raziskovalni tabori na osnovni šoli Bakovci so se uradno začeli leta 1994 in tako se je v letu 
2018 izvedel že 25. tabor Žabec. Vsebine taborov Žabec, ki so se zvrstile so bile zelo različne: 
Okolje v povezavi z zdravjem, Šport in ekologija, Voda je vir življenja, Zelišča, Zdrava 
prehrana, Vrednote in mladi, Čebele in kultura, Odpadki, Gozd – pljuča planeta, Pleveli 
okrog nas, Živeti z naravo in v njej preživeti, Jaz + Narava = Ekologija, Mala grafična 
delavnica, Raziskujemo, Z naravo v naravi… (Bilteni taborov, 1994 - 2018).  
 
Pomen taborov Žabec, ki so se zvrstili je širok in daje celovit mozaik znanja, idej, kreacij in 
vrednot mnogih vodij, mentorjev in različnih strokovnih delavcev.  
 
2 Analiza taborov Žabec 

Zakaj ime Žabec? Znak osnovne šole Bakovci je zelen žabec. Živimo na področju murske 
ravnice, ki je še bogata z nekaj mrtvimi rokavi, gramoznicami, močvirji in podobnimi 
vodnimi ekosistemi. Nosilci življenja v njih so žabe, ki pa so ogrožene zaradi onesnaženih 
voda in klimatskih sprememb. Logotip osnovne šole Bakovci, se je od začetnega spremenil, 
vendar je osrednji položaj vedno ohranil zelen žabec. 
 
V petindvajsetih letih, je na podlagi petindvajsetih biltenov, vseh taborov Žabec osnovne 
šole Bakovci, nastal naslednji zbirnik podatkov (Tabela 1): 
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Tabela 1: Pregled in analiza iz biltenov vseh taborov Žabec. 
 

Čas trajanja 
Lokacija 

izvedbe 
Udeleženci 

Vsebina - ključne 

teme 

Mentorji in 

zunanji 

strokovni 

delavci 

Nočitev 

udeležencev 

1. Ekološko  

– športni  

tabor 

30. 6. –  

2. 7. 1994; 

3 dni 

Bakovci, 

Dokležovje, 

Rakičan. 

29 udeležencev: 

(3. - 7. razred), 

OŠ I MS, OŠ Beltinci, 

OŠ Sv. Jurij, OŠ G. 

Radgona, OŠ G. 

Petrovci, OŠ Videm 

ob Ščavnici, OŠ 

Juršinci, OŠ II MS, OŠ 

Prosenjakovci, 

OŠ Bakovci. 

Okolje in zdravje, 

živalstvo in 

rastlinstvo, 

zdrava prehrana, 

ribolov, analiza 

vode, predavanje 

o zraku, 

ekologija, 

športne igre. 

3 + 

5 zunanjih 

Spanje v 

dijaškem 

domu 

Kmetijske šole 

Rakičan. 

2. Tabor z 

ekološko in 

športno 

vsebino 

Žabec 

26. 6. – 

30. 6. 1995; 

5 dni 

Bakovci, 

Rakičan, 

Velika 

Polana, 

Radenci.  

47 udeležencev: 

(2. - 8. razred), OŠ 

udeležencev niso 

razvidne. 

 

Droge, vrednote 

in mladi, 

gramoznica, 

kemijska analiza 

vode, užitne divje 

rastline. 

5 + 

10 zunanjih 

Spanje v 

dijaškem 

domu 

Kmetijske šole 

Rakičan. 

3. Ekološko 

športni tabor 

Žabec 

24. 6. – 

28. 6. 1996; 

5 dni 

Bakovci, 

Madžarska, 

Pečarovci, 

Rakičan. 

41 udeležencev: 

OŠ Cerknica, OŠ 

Dekani, OŠ F. 

Prešerna Kranj, OŠ S. 

Klavora MB, OŠ F. 

Rozman MB, OŠ 

Borcev za severno 

mejo MB, OŠ I MS, 

OŠ II MS, OŠ 

Monošter, OŠ 

Štrigova, OŠ Bakovci. 

Rokomet, 

mnogoboj, 

travnik in 

rastline, alkohol 

in kajenje, 

pravilna drža – 

fizioterapevtski 

vidik, zdrava 

prehrana, slikanje 

na svilo, kajaki, 

lončarstvo, voda, 

ekošola, 

rastlinstvo in 

živalstvo v 

kamenšnici, 

vzreja psov. 

6 +  

7 zunanjih 

Spanje v 

dijaškem 

domu 

Kmetijske šole 

Rakičan. 

4.  Športno – 

raziskovalni 

tabor Žabec 

23. 6. – 

27. 6. 1997; 

5 dni 

Bakovci, 

Radenci, 

Boračeva, 

Veržej, 

Grad, 

Krašči, 

Rakičan.  

16 udeležencev: 

(6. - 8. razred), 

OŠ I MS, OŠ II MS, OŠ 

Cankova, DOŠ 

Prosenjakovci, OŠ H. 

Smrekar LJ, OŠ I. 

Szeckeny, Monošter, 

OŠ Bakovci. 

Glina, 

terapevtske in 

borilne veščine 

daljnega vzhoda, 

zdrava prehrana, 

turizem in 

ekologija, 

kmetijstvo in 

ekologija, čistilna 

naprava. 

8 +  

11 zunanjih 

Spanje v 

dijaškem 

domu 

Kmetijske šole 

Rakičan. 
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5.  Tabor Žabec 22. 6. – 

26. 6. 1998; 

5 dni 

Bakovci, 

Rakičan, 

Tromejnik, 

Grad, 

Trdkova, 

Krašči. 

21 udeležencev: 

OŠ II MS, OŠ I MS, OŠ 

Šmarjeta, OŠ 

Cankova, OŠ F. 

Kranjca Celje, OŠ 

Kuzma, OŠ Štrigova, 

OŠ Monošter, OŠ 

Bakovci 

Psi pasme nemški 

ovčar, vzorčna 

polja, zeliščni vrt 

in raziskovalni 

center Srednje 

kmetijske šole 

Rakičan, glina, 

zdravilna zelišča, 

vrednote, 

odpadki, 

ohranjanje 

naravne in 

kulturne 

dediščine. 

6 + 

8 zunanjih 

Spanje v 

dijaškem 

domu 

Kmetijske šole 

Rakičan. 

6. Tabor Žabec 22. 6. –  

26. 6. 1999; 

5 dni 

Bakovci, 

Radenci, 

Veržej, 

Tromejnik, 

Rakičan. 

17 udeležencev: 

(6. - 7. razred), 

OŠ MB, OŠ Celje, OŠ 

Bogojina, OŠ II MS, 

OŠ I MS, OŠ Štrigova, 

OŠ Bakovci. 

Narava, zemlja, 

hrana, ekologija 

odpadkov, 

turistična 

kmetija, Babičev 

mlin, joga, 

taekwondo. 

4 +  

9 zunanjih 

Spanje v 

dijaškem 

domu 

Kmetijske šole 

Rakičan. 

7.  Tabor Žabec 26. 6. – 

30. 6. 2000; 

5 dni 

Bakovci, 

Tromejnik, 

Krašči, 

Veržej. 

18 udeležencev: 

OŠ Cankova, OŠ I MS, 

OŠ II MS, OŠ III MS, 

OŠ Štrigova, OŠ 

Bakovci. 

Čebela, gozd, 

judo, arheološke 

izkopanine, ptice, 

divjad, zelišča. 

4 + 

4 zunanji 

Doma. 

8. Ekološko – 

raziskovalni 

tabor 

25. 6. – 

29. 6. 2001; 

5 dni 

Bakovci, 

Prlekija, 

Tromejnik, 

Murska 

Sobota. 

18 udeležencev: 

OŠ Idrija, OŠ 

Cankova, OŠ 

Štrigova, OŠ I MS, OŠ 

Bakovci. 

Okoljska vzgoja, 

ekologija, voda, 

ptice, čustva, 

zelišča. 

4 + 

6 zunanjih 

Dijaški dom 

MS. 

9.  Tabor Žabec 23. 6. – 

29. 6. 2002; 

7 dni 

Bakovci, 

Puconci, 

Bukovnica, 

Murska 

Sobota. 

19 udeležencev: 

OŠ Črnomelj, OŠ 

Celje, OŠ Domžale, 

OŠ Štrigova, OŠ I MS, 

OŠ Ljubečna, OŠ II 

MS, OŠ Bakovci. 

Odpadki, 

vrednote, 

taborniki in gore, 

domači kraj, 

voda, travnik. 

7 + 

6 zunanjih 

Dijaški dom 

MS. 

10. Tabor Žabec 23. 6. – 

29. 6. 2003; 

7 dni 

Bakovci, 

Puconci, 

Murska 

Sobota. 

20 udeležencev: 

OŠ III MS, OŠ I MS, 

OŠ II MS, OŠ M. 

Vrhovnik LJ, OŠ Celje, 

OŠ Zenica - BIH, OŠ 

Štrigova, OŠ 

Monošter, OŠ 

Bakovci. 

Gozd – drevesa, 

taborniške 

veščine, glina, 

nevarni odpadki, 

voda, odnosi, 

veslanje, 

delavnica papir in 

škarje. 

7 + 

7 zunanjih 

Dijaški dom 

MS. 

11.  Tabor Žabec 23. 6. –  

26. 6. 2004; 

4 dni 

Bakovci, 

Murska 

Sobota. 

21 udeležencev: 

OŠ Štrigova, OŠ II 

MS, OŠ III MS, OŠ 

Kranj, OŠ Celje, OŠ 

Zenica -BIH, OŠ 

Monošter, OŠ 

Bakovci. 

Aditivi v hrani, 

gozd, travnik, 

pleveli, sveče iz 

voska, etnološki 

muzej, voda, 

delavnica: papir 

in škarje. 

7 + 

4 zunanji 

Dijaški dom 

MS. 
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12.  Tabor Žabec 21. 6. – 

25. 6. 2005; 

5 dni 

Bakovci, 

Rakičan, 

Murska 

Sobota, 

Razkrižje. 

18 udeležencev: 

OŠ III MS, OŠ II MS, 

OŠ F. Kranjca, OŠ 

Štrigova, OŠ Zenica - 

BIH, OŠ Velenje, OŠ 

Bakovci. 

Zdravilne in 

užitne rastline, 

delavnica: papir 

in škarje. 

5 +  

5 zunanjih 

 

Dijaški dom 

MS. 

13. Mednarodni 

naravoslovno 

– tehnični 

tabor Žabec 

18. 6. – 

21. 6. 2006; 

4 dni 

Bakovci, 

Polanski 

log, Murska 

Sobota. 

26 udeležencev: 

OŠ Štrigova, OŠ 

Števanovci, OŠ Gornji 

Senik, OŠ Rodica, OŠ 

Nove Jarše, OŠ Kette 

in Murn, OŠ III MS, 

OŠ II MS, OŠ Dol, OŠ 

Bakovci. 

Od čebele do 

medu. 

4 + 

6 zunanjih 

Dijaški dom 

MS. 

14.  Mednarodni 

naravoslovno 

– tehnični 

tabor Žabec 

17. 6. – 

21. 6. 2007; 

5 dni 

Bakovci, 

Ižakovci, 

Murska 

Sobota. 

18 udeležencev: 

OŠ Štrigova, OŠ KDK 

LJ, OŠ Zalog LJ, OŠ 

Polje LJ, OŠ III MS, 

OŠ II MS, OŠ Jožeta 

Moškriča LJ, OŠ 

Bakovci. 

Čebela in kultura, 

kajak in kanu. 

5 + 

2 zunanja 

Dijaški dom 

MS, doma. 

15.  Naravoslovno 

– tehnični 

tabor Žabec 

in 1. tabor 

srednje 

zdravstvene 

šole MS 

18. 8. – 

21. 8. 2008; 

4 dni 

Bakovci, 

Ižakovci, 

Murska 

Sobota. 

18 udeležencev: 

OŠ Cankova, OŠ II 

MS, OŠ Dob, OŠ 

Metlika, OŠ Vir, OŠ 

LJ, OŠ Tišina, OŠ 

Bakovci, SZŠ MS. 

Ekologija ob 

Muri, analiza 

izpušnih plinov, 

kajenje, 

alternativni 

pristopi do 

zdravja. 

8 + 

1 zunanji 

Dijaški dom 

MS, doma. 

16.  Naravoslovno 

– tehnični 

tabor Žabec 

in 2. tabor 

srednje 

zdravstvene 

šole MS 

29. 6. – 

2. 7. 2009; 

4 dni 

Bakovci, 

Velika 

Polana. 

19 udeležencev: 

OŠ MS, OŠ Beltinci, 

OŠ Bakovci, SZŠ MS.  

Ekologija ob 

Muri, kemijska in 

biološka analiza 

vode. 

6 +  

1 zunanji 

Doma. 

17. Naravoslovno 

– tehnični 

tabor Žabec 

28. 6. – 

1. 7. 2010; 

4 dni 

Bakovci. 17 udeležencev: 

OŠ II MS, OŠ Bakovci. 

Živeti z naravo in 

v njej preživeti, 

čebele, zelišča. 

7 + 

2 zunanja in 

skavti steg 

Črenšovci 1 

Doma. 

18.  Naravoslovno 

– tehnični 

tabor Žabec 

27. 6. – 

30. 6. 2011; 

3 dni 

Bakovci. 18 udeležencev: 

OŠ MS, OŠ Bakovci. 

Preživetje v 

naravi, voda, 

hrana, odnosi. 

5 + 

1 zunanji 

Doma. 

19. Naravoslovno 

– tehnični 

tabor Žabec 

26. 6. – 

28. 6. 2012; 

3 dni 

Bakovci. 13 udeležencev: 

OŠ Bakovci 

Odnosi, zelišča, 

ekologija, 

raziskovalno 

delo, umetnost, 

šport. 

9 Doma. 

20. Tabor Žabec 26. 6. – 

28. 6. 2013; 

3 dni 

Bakovci. 9 udeležencev: 

OŠ Tišina, OŠ MS, OŠ 

Bakovci. 

Mala grafična 

delavnica – Žvižg 

vetra med 

vejami. 

7 Doma. 
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21. Tabor Žabec 28. 10. – 

30. 10. 2013; 

3 dni 

Bakovci. 9 udeležencev: 

OŠ Tišina, OŠ 

Bakovci. 

Mala grafična 

delavnica – Ta 

čudna bitja v črti, 

piki in ploskvi. 

5 Doma. 

22. Tabor Žabec 29. 6. – 

1. 7. 2015; 

3 dni 

Bakovci. 9 udeležencev: 

OŠ Bakovci. 

Raziskovanje. Vsi učitelji OŠ 

Bakovci. 

Doma. 

23. Tabor Žabec 29. 6. – 

1. 7. 2016; 

3 dni 

Bakovci. 17 udeležencev: (4. - 
8. razred), 
OŠ II MS, OŠ Puconci, 

OŠ Bakovci. 

 

Rastline, 

orientacija, 

odnosi, 

taborniške 

veščine, igre 

dedkov in babic. 

Vsi učitelji OŠ 

Bakovci. 

Doma in v 

šotoru v šoli. 

24. Tabor Žabec 26. 6. – 

28. 6. 2017; 

3 dni 

Bakovci. 29 udeležencev: 
(4. - 8. razred), 
OŠ I MS, OŠ Bakovci. 

Rastline, živali, 

orientacija, 

odnosi, 

taborniške 

veščine, igre 

dedkov in babic. 

Vsi učitelji OŠ 

Bakovci. 

Doma in v 

šotoru v šoli. 

25. Tabor Žabec 26. 6. – 

28. 6. 2018; 

3 dni 

Bakovci. 19 udeležencev: 
(4. - 8. razred), 
OŠ Bakovci. 

Rastline, živali, 

orientacija, 

odnosi, 

taborniške 

veščine, igre 

dedkov in babic. 

Vsi učitelji OŠ 

Bakovci. 

Doma in v 

šotoru v šoli. 

 
Iz Tabele 1 so razvidni podatki o imenu tabora, terminov in lokacij izvedbe, število in starost 
udeležencev, ter šola iz katere prihajajo. Vsebine s ključnimi besedami, ki so bile zajete na 
taborih, so lahko podobne, lahko so celo enako poimenovane, vendar sta pri realizaciji 
delavnice ali predavanja, metoda in oblika dela različni, kakor tudi sama globina vsebine. 
Nekatere vsebine so se zelo dobro obnesle, so bile zanimive in so se zato tudi ohranile iz 
leta v leto. Iz Tabele 1 je razvidno tudi število mentorjev in zunanjih strokovnih sodelavcev. 
Število zunanjih strokovnih delavcev je v začetkih taborov bilo dosti večje kot pozneje, v 
zadnjih sedmih letih pa so mentorji učitelji bakovske šole. Povečini so na mednarodnih 
taborih ali na taborih, kjer so bili udeleženci izven Prekmurja, prespali v dijaškem domu. 
Zadnja tri leta so na taborih aktualna spanja v šotorih. Dvanajst taborov je bilo 
mednarodnih, saj so prišli učenci iz Madžarske in Hrvaške, dvakrat celo iz Bosne in 
Hercegovine. Z različnimi metodami in oblikami dela so se opravile načrtovane aktivnosti, 
v ospredju je razvidna metoda reševanja problemov in raziskovalno eksperimentalni 
pristop.  
 
3 Primer iz prakse 

Sem vodja tabora Žabec, odkar sem prevzela mesto biologinje na šoli – to zajema več kot 
polovico taborov. S časoma, leto za letom, vse težje dobivaš nove navdihe, ki pritegnejo 
kar zahtevne udeležence današnjega časa, ki je poln tehnologije. Da pa se udeleženci 
pridružijo v počitniškem času, je to le dodaten izziv. 
 
Vsi učitelji smo sposobni izpeljati delavnico ali kako drugo vrsto aktivnosti, na izbrano 
skupno temo, še posebej, če je ta tema zanimiva in vsakdanja, kot NARAVA. Zadnja tri leta 
se na taboru Žabec poslužujemo načina dela, ki vključuje skoraj vse učitelje šole, kot 
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mentorje na taboru. Tabor traja tri dni, v prvem tednu, po končanem pouku. Namenjen je 
učencem od četrtega do osmega razreda osnovne šole. Poseben pečat ima spanje 
udeležencev v šotoru, na šolskem dvorišču. 
 
Vsak posamezen učitelj ali dva do trije skupaj, oblikujejo delavnico in aktivnosti, ki se 
dopolnjujejo s krovno temo. Tako opravimo večino aktivnosti na terenu, izven učilnic. 
Udeleženci so letos raziskovali naravo s čutili za vid, sluh in tip, v obliki iger, v bližnjem 
gozdu. Odpravili so se tudi do lovske opazovalnice in spoznali vlogo in delo lovca. Ker je 
bila sivka ravno v opojnem cvetu, so se peš odpravili nekaj kilometrov daleč, do nasada 
sivke in snovali pesmi o njej. S pomočjo delovnega gradiva, so se morali orientirati v bližnji 
okolici. Sledil je pohod do reke Mure, po zaraščenih poteh in opazovanje ter določanje 
rastlinskih in živalskih vrst. Ni manjkalo sproščenih športnih iger. Učenci so sami postavili 
šotore, zakurili taborni ogenj in si pripravili večerjo. Opazovanje zvezd ne izostane. Potem 
pa sledi čakanje jutra, »brez« spanja, ob zanimivih zgodbah in pogovorih, v šotorih. Zadnji 
dan tabora, pred odhodom domov, se zaključi z delavnico, na temo mediacije ali 
komunikacijskih veščin. Posamezne aktivnosti, ki se dobro obnesejo, ohranimo, za naslednji 
tabor, nekatere vsebine poglobimo, spremenimo, spet druge pridejo čisto po navdihu, 
spontano. Take so najboljše… 
 
Ob vsakem taboru izdamo bilten, ki je dostopen tudi na spletni strani šole Bakovci.  
 
4 Zaključek 

Aktivnosti učencev na taborih kažejo zanimanje za tovrstne raziskovalne dejavnosti. 
Raziskovalno eksperimentalni pristop pritegne učence in podkrepi teoretske osnove.  
 
Ideja, da lahko z doživljajskimi pristopi vzpodbudimo prvinski nagon po »raziskovanju«, je 
pokazala, da starostno obdobje posameznika ni merilo, kdaj začnemo ali nehamo 
raziskovati v naravi, pa čeprav na enostaven ali znanstveni način. 
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KLIK V ANGLEŠČINO 
 
Povzetek 
Prispevek predstavlja aktivnost, ki je bila izvedena med učenci 2. in 3. razreda in nadarjenimi 
učenci 8. razreda. Cilj je bil na zabaven in zanimiv način povezati pouk z informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo preko medvrstniškega učenja in sodelovanja med mlajšimi in 
starejšimi učenci. 
 
Ključne besede: nadarjeni, medvrstniško učenje, informacijsko-komunikacijska tehnologija 
 
 

CLICK INTO ENGLISH 
 
Abstract 
The article presents an activity involving 2nd and 3rd grade pupils and gifted 8th grade 
pupils. The aim was to connect learning with information and communication technology 
through peer learning and collaboration among younger and older pupils. 
 
Keywords: gifted pupils, peer learning, ICT 
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Uvod 

Vedno znova se učitelji trudimo, da bi pouk naredili čim bolj zanimiv, da bi učence pritegnili, 
da bi si učenci želeli še več. Tako že dolgo ne gre več brez uporabe različnih pametnih in še 
kakšnih naprav, da bi pouk popestrili in s tem tudi prepustili učenje učencem. Že nekaj časa 
zato v pouk vključujem rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije na različne načine. 
Pri starejših učencih je raba pametnih telefonov in tabličnih računalnikov pogosta, učenci 
so dela z napravami za potrebe pouka precej vešči. Velikokrat utrjujejo znanje preko 
aplikacije Kahoot, ki jim je zelo všeč, ob zabavanju pa se hkrati tudi učijo in razvijajo digitalno 
pismenost, ki je ena izmed ključnih veščin 21. stoletja. Aplikacijo uporabljam pri pouku že 
drugo leto, zato je starejšim učencem način dela dobro poznan. Ker pa tehnologija izven 
šole dosega vedno mlajše učence, me je zanimalo, kako bi se pouk z IKT obnesel pri mlajših 
učencih.  
 
Klik v angleščino 

Živimo v 21. stoletju, ki od današnjih učencev pa tudi učiteljev zahteva raznovrstne veščine, 
vsekakor pa tudi razvite digitalne veščine. Evropski parlament in Evropska komisija sta zato 
leta 2005 začela pripravljati Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje. Priporočila so bila izdana 2006 z namenom 
oblikovanja skupnih ciljev izobraževanja v EU. Oblikovano je bilo osem ključnih kompetenc, 
med katere sodi tudi digitalna. Razvijanje digitalne pismenosti pa predvidevajo tudi učni 
načrtih v slovenskih šolah. Učni načrt za angleščino iz leta 2016 med splošnimi cilji navaja 
tudi omenjene ključne zmožnosti za vseživljenjsko učenje in cilje vključevanja le-teh v pouk. 
V okviru razvoja digitalne pismenosti predvideva predvsem kritično uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije pri pouku in navaja načine za pridobivanje le-te. Tudi učni načrt 
za angleščino v 2. in 3. razredu predvideva razvoj digitalne pismenosti in vključevanje 
informacijske tehnologije na način, ki smiselno povezuje razumevanje obravnavanih vsebin, 
hkrati pa učence motivira in izboljšuje učne rezultate. 
 
V šolskem letu 2017/18 sem poučevala angleščino po celotni vertikali, torej od najmlajših 
učencev, ki so del zgodnjega poučevanja tujega jezika, do učencev na predmetni stopnji, ki 
so začeli z učenjem tujega jezika v 4. razredu. Različne starosti učencev so seveda zahtevale 
različne pristope k poučevanju, pri načrtovanju dela skozi leto pa sem pri vseh razredih 
načrtovala tudi rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Raba šolskih tabličnih 
računalnikov, računalniške učilnice in pametnih telefonov je bila pri starejših učencih 
prisotna velikokrat, saj ne glede na obravnavano temo zviša motivacijo za delo. Po mojih 
izkušnjah se učenci takih ur veselijo, radi sodelujejo, med seboj tekmujejo in si pomagajo 
pri doseganju ciljev. Tudi šibkejši učenci so bolj zavzeti za delo, pokažejo zanimanje za snov, 
vsi se veselijo ob uspehu in so iskreno razočarani ob neuspehu, še posebej, če je uspeh 
odvisen od vseh učencev v skupini. Pri mlajših učencih, od 1. do 3. razreda, pa sem do sedaj 
večinoma IKT uporabljala kot orodje, s katerim sem v največji meri upravljala sama oziroma 
so delali tudi učenci, ko so reševali različne naloge na pametno tablo ali preko interaktivnih 
učbenikov. Vedno bolj je tako v meni naraščala misel, kako vsaj delno vpeljati rabo IKT med 
mlajše učence, da bi po učnem načrtu razvijali digitalno pismenost ter razumevanje 
obravnavanega. Poleg rednega pouka angleščine sem imela na urniku tudi uro dela z 
nadarjenimi učenci, in sicer v 8. razredu, kjer je bilo devet nadarjenih učencev. Pri pouku in 
tudi sicer so pokazali, da jim IKT za potrebe pouka ni tuja, na nove aplikacije in načine dela 
so se hitro privadili, delo z aplikacijo Kahoot so osvojili takoj, a tudi sicer ni zahtevna. Te 
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njihove prednosti in sposobnosti pa sem želela nekako izkoristiti. Želela sem tudi več 
sodelovanja, ne samo med učenci enega razreda, temveč tudi med učenci različnih 
razredov, torej tudi vertikalno povezovanje učencev, medvrstniško učenje in sodelovanje. 
Kot omenjeno, sem vse bolj želela vpeljati IKT med mlajše učence, in sicer tako, da bi z 
orodji delali sami, ne samo kot podpora mojemu poučevanju. K temu pa so me vodili tudi 
učenci, saj so jim povečini naprave poznane že od doma in kaj hitro so tudi oni ugotovili, da 
se na šoli uporabljajo tablični računalniki. V krogu vseh teh želja in misli, sem kmalu prišla 
do ideje o sodelovanju med nadarjenimi učenci 8. razreda in mlajšimi učenci. Čeprav sem 
poučevala vse učence od 1. do 3. razreda, sem za začetek izbrala drugošolce, saj so bili edini, 
ki sem jih poučevala že od 1. razreda, ko je bila angleščina še na voljo kot neobvezni izbirni 
predmet. K predmetu so bili prijavljeni vsi učenci, zato ni bilo težav pri prehodu v drugi 
razred in pri nadaljevanju z delom. Gre za živahen razred, ki ima močno jedro zelo dobrih 
učencev, vsi pa so navdušeni nad angleščino in imajo ure zelo radi. 
 
Pri uri z nadarjenimi sem idejo o sodelovanju in medvrstniškem učenju predstavila 
učencem. Ideja je bila, da bi učenci 8. razreda prišli k pouku angleščine v 2. in kasneje tudi v 
3. razredu ter z njimi sodelovali pri učenju angleščine in rabe IKT. Ker je šlo za uro, ki je bila 
izven njihovega urnika, sem bila delno mnenja, da mogoče ne bo vseh zanimalo, saj imajo 
ti učenci prenekatere obveznosti tudi po pouku. Vsi so me prijetno presenetili, saj so takoj 
pokazali zanimanje, posebej tisti, ki so imeli v drugem razredu brate ali sestre. Ko je bila 
ideja predstavljena, se je bilo potrebno lotiti načrtovanja takšne ure. Ker je učencem 8. 
razreda kviz Kahoot domač in poznan, sem se odločila, da bo ravno ta kviz tisti, s katerim 
bom vpeljala IKT med učence drugega razreda. Že pred tem sem kdaj pomislila, kako bi 
Kahoot vpeljala med mlajše učence, a predstava o uri, kjer vsem pojasnjujem, kako Kahoot 
uporabljati, ni bila najbolj privlačna. Sploh pa ne, ker bi naj pouk po načelih zgodnjega 
poučevanja potekal v tujem jeziku. Odločila sem se, da sebi delo olajšam in učenje in 
poučevanje delno prepustim učencem. 
 
Sledilo je oblikovanje in ustvarjanje kviza, ki bi bil primeren za drugošolce. Razmišljala sem, 
kako zastaviti kviz, v katerem bi učenci utrjevali svoje znanje, hkrati pa bi bil skladen tudi s 
cilji zgodnjega poučevanja angleščine, ki v drugem razredu ne predvidevajo učenje branja 
v tujem jeziku. Gre za cilj, ki ga uresničujemo v tretjem razredu. Ker pa Kahoot ni kviz, kjer 
bi bila vprašanja in odgovori samo v obliki slik, sem vedela, da bo branje vseeno prisotno. 
Kvize, ki sem jih ustvarila, sem zastavila zelo preprosto, pojavljajo se je eno samo vprašanje, 
in sicer kaj je to. Vprašanje je bilo učencem zelo dobro znano, zato tukaj nisem izgubljala 
časa. Sestavila sem več kvizov, ki sem jih razdelila po obravnavanih tematikah, npr. živali, 
vreme, prevozna sredstva, hrana in pijača idr. Vsakemu vprašanju sem dodala sliko ter štiri 
možne odgovore. Tako so bili kvizi pripravljeni. Za zabavo sem dodala še nekaj besedišča, 
ki ga nismo obravnavali v šoli, da vidim, kako se bodo odzvali. 
 
Sledilo je seznanjanje starejših učencev s potekom ure, kot sem si jo zamislila. Dogovorili 
smo se, da bo k prvi taki skupni uri prišlo pet osmošolcev, ki se bodo razporedili v skupine, 
ki bodo oblikovane med mlajšimi učenci. V drugem razredu je bilo 21 učencev, zato 
razdelitev na pet skupin ni bila težavna. Dogovorili smo se, da gredo osmošolci sami po 
tablične računalnike in me počakajo pred razredom. Naloga starejših učencev pri tej uri je 
bila, da mlajšim predstavijo Kahoot, kaj z njim počnemo, kako igramo kvize, in sicer na čim 
bolj preprost način v tujem jeziku. Naloga je bila tudi, da upravljajo s tabličnim računalnikom 
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po navodilih mlajših učencev, imeli pa so tudi vlogo bralca odgovorov, če bi bilo to 
potrebno.  
 
Drugošolcem sem njihov obisk sicer že omenila, nisem pa povedala, kdaj točno pridejo. 
Seveda so bili zelo prijetno presenečeni, še posebej, ko so videli, da imajo starejši učenci v 
rokah tablične računalnike. Uro smo začeli z uvodnim pozdravom, nato so se osmošolci 
predstavili, seveda v angleščini. Hitro smo oblikovali skupine, h katerim so prisedli starejši. 
Ker so vedeli, kaj morajo narediti, je predstavitev kviza in dela stekla zelo hitro in že so bili 
pripravljeni na delo in skupinsko tekmovanje. Napovedala sem pri kviz na temo živali, ki je 
mlajšim učencem zelo ljuba, poznajo pa tudi kar precej besedišča. Preostali del ure je 
potekal v zelo živahen in tekmovalnem duhu, učenci so zavzeto gledali, katera slika sledi in 
največkrat niti niso potrebovali starejšega učenca, da jim prebere odgovore, saj so ga 
izstrelili že sami. Držali smo se pravil, da odgovori v slovenskem jeziku niso šteli, če mlajši 
učenci niso vedeli odgovora ali je le-ta bil napačen, je starejši učenec izbral naključen 
napačen odgovor. Kaj hitro so mlajši učenci ugotovili, da pri odgovarjanju ne šteje le 
pravilnost odgovorov, ampak tudi hitrost. Vznemirjenje je tako še naraslo, ko so spodbujali 
starejše učence, da čim hitreje izberejo ustrezen odgovor. Po vsakem kvizu smo si ogledali 
rezultate, čestitali prvim trem ekipam ter vsem ostalim, nato so se učenci še bolj zavzeto 
lotili naslednjega kviza. V prvi takšni uri nam je uspelo odigrati tri kvize, prehitro pa je vse 
skupaj presenetil šolski zvonec. Mlajši učenci so bili kar razočarani, da se je ure zaključila, 
saj so si želeli še dalje igrati. Pri naslednji uri v drugem razredu sem jih vprašala za mnenje o 
sodelovanju. Izrazili so navdušenje, željo, da bi starejši učenci še prišli v razred, saj so se od 
njih veliko naučili in med seboj lepo sodelovali. Tudi osmošolci so povedali, da je bila to 
zanje lepa izkušnja, veselilo jih je navdušenje mlajših učencev, zabavali so se ob njihovem 
veselju in vzklikih zmagoslavja, delno so tudi ugotovili, kako je biti učitelj in ne samo učenec. 
Ura jim je bila všeč in ni jih motilo, da so to počeli izven rednega pouka. Seveda pa je sledilo 
tudi vprašanje, zakaj oni niso imeli angleščine v prvi triadi ter komentar, da bi se še z večjim 
veseljem učili tujega jezika, če bi ure potekale na tak način. 
 
Moje delo pri vsem tem je potekalo predvsem pred samo uro, torej priprava ustreznih 
kvizov, dogovori s starejšimi učenci, organizacija ure, ureditev IKT opreme, da je delo 
potekalo čim bolj gladko. Med samo uro nisem bila v ospredju, moja vloga je bila le vloga 
usmerjevalca, odgovornost za učenje je bila predana v roke učencem, čeprav se tega niti 
niso zavedali. Čeprav je bila začetna priprava na takšno uro precejšnja, sem že vnaprej 
vedela, da ne bom zaključila samo pri eni uri. Delo, ki smo ga z osmošolci vložili v to, je bilo 
vredno več kot le 45 minut ene šolske ure. Odločili smo se, da se podajo tudi v tretji razred. 
 
Organizacija v tretjem razredu je potekala malo drugače, saj je v tretjem razredu v učnem 
načrtu tudi cilj branje in bralno razumevanje, zato pri sestavljanju kvizov nisem imela težav. 
Kot v drugem razredu sem izbrala že obravnavane teme, torej so učenci snov ponavljali in 
utrjevali. Z osmošolci je ostal enak dogovor o njihovih nalogah, dogovorili smo se le, da 
prepustijo branje mlajšim učencem in se postavijo v vlogo bralca, če bi bilo zares potrebno. 
Izbrala sem štiri učence, ki so spet izven pouka prišli k uri angleščine. Tokrat štiri, ker je bilo 
v tretjem razredu 15 učencev. Stopnja navdušenja med učenci je bila primerljiva z 
drugošolci, če ne še višja, saj so že slišali, kaj so delali v drugem razredu in seveda so si tega 
želeli tudi sami. Ura je potekala na zelo podoben način, najprej predstavitev starejših 
učencev, predstavitev kviza Kahoot in dela z njim ter tabličnim računalnikom, nato pa 
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navdušeno tekmovanje in vriskanje ob osvojenih točkah. Tudi v tretjem razredu so uspeli 
odigrati nekaj kvizov in pri naslednji uri so že sledila vprašanja, kdaj bodo to lahko znova 
počeli. Osmošolci so imeli spet zelo pozitivno mnenje o opravljenem delu, veliko je bilo 
smeha in navdušenja. Vse pa nas je najbolj razveselil tretješolec, ki se je spontano zahvalil 
osmošolcem za obisk in dodal, da jih ne bodo nikoli pozabili. 
 
Po opravljenih dveh urah pouka na tak način sem razmišljala, kako naprej. Nisem želela, da 
ostane zgolj pri tem, saj sem želela še dalje uporabljati IKT pri mlajših učencih, vendar ne le 
ob pomoči starejših učencev. Ker so se oboji, drugo- in tretješolci, zelo dobro izkazali, sploh 
pri branju oziroma prepoznavanju odgovor, sem se odločila, da nadaljujemo samostojno, 
torej brez pomoči starejših učencev. Njihova naloga je bila opravljena, učencem so pokazali, 
kako kviz deluje, kaj od njih želi, kaj morajo narediti, kako tekmovati. Odločila sem se, da 
ponovimo že odigrane kvize, sestavila pa sem tudi nove. V drugem razredu so temeljili 
predvsem na ponavljanju obravnavanega besedišča, v tretjem pa je bil namen tudi branje. 
Da so učenci napredovali postopoma, sem se odločila, da bodo pri naslednjih kvizih delali 
po skupinah. Sami so oblikovali skupine, si nadeli ime, nato pa smo določili enega od članov, 
da upravlja s tabličnim računalnikom. V obeh razredih je prva taka samostojna ura 
predstavljala kar nekaj težav. Veliko časa je vzelo vpisovanje imena skupine, posredovati 
sem morala skoraj pri vseh. Ko smo te težave premostili, se je začelo tekmovanje. Spet 
navdušeni vzkliki, vriskanje in smeh ter napeti obrazi tretješolcev, ko so skušali brati 
angleške besede. Kljub vsemu so vsi iz kviza v kviz napredovali. Iz skupinskega dela smo 
prešli na individualno delo, saj sem napovedala, da bodo pri eni od naslednjih ur igrali 
samostojno, vsak s svojim tabličnim računalnikom. Navdušenje je bilo ogromno, hkrati pa 
je bil med učenci prisoten tudi strah, kako se bodo sami spopadli z napravo. Tukaj je bil 
opazen razkorak med učenci, ki uporabljajo tablični računalnik doma, in tistimi, ki ga ne. A 
vaja dela mojstra in tudi te težave smo rešili. Pri tretješolcih sem težavnost stopnjevala tudi 
tako, da niso brali le besede, brali so tudi kratke povedi in razlikovali med moškim in 
ženskim spolom. Ure z uporabo tabličnih računalnikov sem izvajala v presledkih vse do 
konca šolskega leta, navdušenje pa kar ni in ni usahnilo. 
 
Zaključek 

Cilj takega dela je bil na zabaven in zanimiv način povezati pouk z informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo preko medvrstniškega učenja in sodelovanja med mlajšimi in 
starejšimi učenci. Gleda na pridobljene izkušnje in mnenja vseh vpletenih lahko povem, da 
je bil cilj dosežen. Starejši učenci so učili mlajše učence ter ob tem dobili vpogled v vlogo 
učitelja, mlajši so zavzeto poslušali starejše, delali po navodilih in med seboj sodelovali. Vsaj 
delno so se seznanili z možnostmi rabe IKT pri pouku, kakor tudi predvideva učni načrt. 
Delno zato, ker so se seznanjali le z rabo tabličnega računalnika ob kvizu Kahoot. Tudi moja 
vloga je bila opravljena, saj sem učenje prepustila učencem, sama pa sem bila bolj v vlogi 
usmerjevalca in opazovalca. Vse to je meni in učencem dalo dobro podlago za delo v 
bodoče, zato nameravam s takšnim načinom dela nadaljevati tudi v naslednjem šolskem 
letu. Ob tem pa se mi poraja izziv za naprej, in sicer razvijanje digitalne pismenosti še na 
drugačne načine ter primerna vpeljava in raba IKT s strani učencev v 1. razredu. 
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Bojan Novak  
Osnovna šola Beltinci 

POTI DO USPEHA PRI INTERESNI DEJAVNOSTI ODBOJKA 
 
Povzetek 
V svojem prispevku opisujem pot do uspeha ekipe učenk OŠ Beltinci v odbojki na mivki, ki 
na šolskem tekmovanju v šolskem letu 2018/19 računajo za naslov državnih prvakinj. Ekipo 
sestavljajo učenke, ki trenirajo dvoransko odbojko v klubih Žok Puconci in Žok Sobota. 
Dekleta so aktivna pri odbojki že kar nekaj let, vse so tekmovale že v kategoriji mini 
odbojke, nato male odbojke in sedaj še v kategoriji starejših deklic in kadetinj. Aktivne so 
tudi v šolski ekipi, prav tako že od kategorije mini odbojke dalje. Dosegajo tudi številne 
uspehe, ki so plod dobrega dela tako v klubu kot v šoli. Dekleta so prizadevna in delavna, 
zelo rade se vključujejo in sodelujejo na vseh tekmovanjih. Poleg klubskih treningov 
obiskujejo tudi šolske treninge dvoranske odbojke kot tudi treninge odbojke na mivki. Z 
namenom, da se čimbolj pripravimo na šolsko tekmovanje v odbojki na mivki, smo v šoli 
organizirali dva mednarodna turnirja, na katerem so sodelovale šolske ekipe iz Avstrije, 
Madžarske in Hrvaške. 
 
Ključne besede: uspeh, trening, talent, odbojka, tekmovanje 
 
 

PATH TO SUCCESS AT AFTER-SCHOOL VOLLEYBALL LESSONS 
 
Abstract 
In my article I am presenting the path to success of our school beach volleyball team that 
is counting on a high placement in a school competition in a school year 2018/19 and a title 
of a national champion. The team consists of female students who train and play volleyball 
at the clubs ŽOK Kema Puconci and ŽOK Sobota. They have been active for a few years 
already. They have competed in a category of mini volleyball, then junior volleyball, and 
two of them have already played in a membership category. They have been in a school 
team since they started in a category of mini volleyball. They are very hardworking and 
motivated for practice and tournaments. They attend practice at their clubs and at school. 
In order to prepare well for the school competitions we have organized two international 
tournaments with the teams from Austria, Hungary and Croatia. 
 
Keywords: success, practice, talent, volleyball, tournament 
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Uvod 

V osnovni šoli poučujem 18 let, od tega pet let na OŠ Odranci in trinajst let na OŠ Beltinci. 
Osnovna športna usmeritev pri delu z osnovnošolskimi otroki mi je bila vedno odbojka, saj 
sem bil tudi sam igralec, po koncu aktivnega igranja pa sem treniral različne ekipe, tako 
ženske kot moške. V osnovni šoli sem učil veliko tako ali drugače prizadevnih in talentiranih 
učenk in učencev. Z nekaterimi smo bili na šolskih tekmovanjih bolj, z drugimi manj uspešni, 
še nikoli pa nisem imel ekipe, ki bi bila tako kvalitetna, kot je ekipa učenk v odbojki na mivki. 
Dekleta so talentirana in so hkrati tudi zelo prizadevna. Že v lanskem šolskem letu je ekipa 
bila na polfinalnem tekmovanju zelo blizu zmage in uvrstitvi na finalni turnir, saj je 
premagala kasnejše zmagovalke, a nato odigrala dve slabši tekmi in ostala praznih rok. 
Razlog vidim v neizkušenosti, saj je to bila najmlajša ekipa (dve učenki sta obiskovali osmi 
razred in ena sedmi). V šolskem letu 2018/19 pa računamo na dober rezultat, saj so si dekleta 
v enem letu nabrala kar nekaj izkušenj in tudi pridno trenirala.  
 
Talent ali trening in motivacija 

Uspeh v športu nikoli ni bil naključen, kvečjemu kakšna zmaga po »sreči«, v glavnem pa je 
za uspeh vedno potrebno veliko vloženega truda, treninga, odrekanja. V športu nasploh, v 
zadnjih nekaj letih (desetletjih?) pa tudi v ekipnih športih, se vse bolj uveljavlja zgodnje 
usmerjanje v šport, vse z namenom doseganja vrhunskih rezultatov čim bolj zgodaj. Večina 
vrhunskih športnikov se je s športom začela ukvarjati že zelo zgodaj, večinoma načrtno ob 
podpori staršev, trenerjev in takšnih ali drugačnih podpornikov in iskalcev talentov. 
Malcolm Gladwell v knjigi Prebojniki opisuje tako imenovani “Matejev učinek”, za katerega 
velja, da je potrebnih minimalno 10.000 ur truda, da postane oseba na nekem področju 
vrhunska. Torej veliko trdega dela. Koliko pa je pri tem pomemben talent? To je večna 
debata pri športu, kaj je pomembnejše, talent ali trening, ali se šampioni rodijo ali to 
postanejo z urami in leti trdega dela. Nekateri trdijo, da je talent precenjen. Kakšna pa je 
možnost doseganja vrhunskih športnih rezultatov brez talenta? Filozofsko vprašanje je, 
seveda, ali lahko določeni ljudje brez naravnega talenta sploh dosežejo zastavljen nivo 
zmogljivosti v športu. Najverjetnejši odgovor je ne. Vedno torej obstaja model hibrida 
“talent in trening” – talent je zadosten, kadar gledamo globalno sliko. Kakšno stališče v tej 
debati ima posameznik, je v veliki meri odvisno od naših prepričanj in lastnih izkušenj. 
Morda poznamo koga ali pa smo celo sami takšen primer, ki ni podedoval naravnega 
talenta in mu je s trdim delom, treningi in odrekanji uspelo dvigniti nivo športnih rezultatov, 
kot ga dosegajo bolj talentirani? Ali pa je kdo nadarjen športnik, ki je ugotovil, da lahko z 
minimalnim treningom prekaša večino vrstnikov v številnih različnih aktivnostih? Kaj je torej 
pomembnejše za uspeh? Po mojih izkušnjah je to kombinacija obojega, kolikšen delež 
enega in drugega, pa je od posameznika do posameznika različno.  
 
Kaj pa motivacija? Je motivacija pot do uspeha? Sam v prispevku z naslovom Motivacija za 
gibanje, ki ga bom predstavljal na mednarodnem simpoziju v Beltincih oktobra 2018, 
ugotavljam, kako pomembna je motivacija za dober rezultat. Ko sem primerjal rezultate 
testiranja za športno-vzgojni karton v teku na 600 m med letoma 2015, ko smo testiranje 
na OŠ Beltinci izvajali med urami športa in leta 2016, ko so tekli na športnem dnevu, na 
katerem jih je gledala in spodbujala cela šola, so namreč učenke in učenci v povprečju 
izboljšali rezultat za skoraj 20 s. Nedvomno je veliko vlogo odigrala motivacija. 
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Kaj od tega imajo učenke šolske ekipe v odbojki? Nesporno imajo talent, odbojka jim 
pomeni veliko, zato tudi pridno trenirajo, prepričan pa sem, da bodo na tekmovanju zelo 
motivirane. Torej bi lahko rekli, da so skoraj vsi pogoji za uspeh izpolnjeni. Kljub vsemu pa 
na športni uspeh vplivajo še številni drugi dejavniki, kot so odsotnost poškodb, dnevna 
forma, sodniki, prizorišče, tekmovalni pogoji, nasprotniki in nenazadnje tudi (športna) 
sreča. Bodo talent, trening in motivacija dovolj ali bodo prevladali drugi dejavniki, ki vplivajo 
na uspeh? Malcolm Gladwell v knjigi z naslovom Prebojniki ne govori samo o športnikih, 
temveč o različnih profilih ljudi, ki so tako ali drugače uspeli, postali vrhunski na svojem 
področju. Nekako išče odgovore na vprašanje, zakaj so nekateri uspeli, drugim pa se kljub 
sizifovskem trudu uspeh kar naprej izmika. Ljudje imamo prepričanje, da so uspešni ljudje 
nadpovprečno sposobni, delovni in vztrajni. Kot Gladwell predstavlja v knjigi, ima veliko 
ljudi te lastnosti, vendar niso vsi uspeli. Trdi, da je potrebno upoštevati tudi okoliščine 
njihovega preboja, priložnosti, ki so se jim ponudile. Enostavno povedano: ob pravem času 
so se znašli na pravem mestu. Se bo naša ekipa znašla ob pravem času na pravem mestu ali 
pa bo ostala samo neizkoriščena priložnost? 
 
Interesna dejavnost 

Kot sem že omenil v uvodu, dekleta trenirajo dvoransko odbojko v klubih, so pa pridno 
obiskovale interesno dejavnost (ID) odbojka na šoli. V jesenskem in zimskem času smo imeli 
dvoransko odbojko, ki jo zaradi prostorske stiske in drugih dejavnosti učencev (izbirni 
predmeti, verouk, treningi, druge interesne dejavnosti) lahko izvajamo enkrat tedensko po 
dve šolski uri, skupaj z učenci. Da imajo ID odbojko skupaj dekleta in fantje, se je izkazalo 
kot pozitivno, saj so zaradi tega oboji veliko bolj motivirani. Takšno prakso pri tej generaciji 
izvajam že od mini odbojke naprej, ko so bila dekleta še veliko boljša, sedaj, ko prihaja do 
izraza moč in višina fantov, pa se te razlike zmanjšujejo. Z začetkom pomladi in lepim 
vremenom pa smo začeli v okviru ID vaditi odbojko na mivki. Za to disciplino imamo v 
Beltincih odlične pogoje, saj imamo eno igrišče pri šoli, drugo, zelo dobro urejeno, pa v 
parku Beltinci, imenuje se Labda beach center. Vadbo smo imeli prav tako enkrat tedensko 
in združeno za dekleta in fante. To niso bili specifični treningi tehnike, moči ali vzdržljivosti, 
temveč predvsem igra s poudarkom na taktiki. Do pripravljalnih turnirjev smo opravili kar 
nekaj treningov, tako da so bila dekleta dobro uigrana. 
 
Pripravljalni turnirji 

Z namenom priprave na šolsko tekmovanje smo organizirali dva mednarodna turnirja v 
odbojki na mivki, ki smo ju izvedli v beltinskem parku na igriščih LABDA BEACH CENTER. Na 
turnir so bile povabljene ekipe iz Hrvaške (OŠ Štrigova, OŠ Varaždin), Avstrije (OŠ NMS Bad 
Radkersburg) in iz Madžarske (Gothard Jenő általános iskola). 
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Slika 1: Pred turnirjem (Vir: lasten) 

 
Prvi turnir je bil v torek, 5. 6. 2018, na katerem so sodelovale ekipe iz treh držav. Avstrijo je 
zastopala OŠ NMS Bad Radkersburg, Hrvaško OŠ Štrigova in Slovenijo ekipa iz OŠ Beltinci. 
 

 
Slika 2: Beltinci - NMS Bad Radkersburg (Vir: lasten) 

 
Rezultati: 
OŠ Beltinci : OŠ Štrigova     2 : 0 (21:8; 21:15) 
OŠ Štrigova : OŠ NMS Bad Radkersburg  0 : 2 (12:21; 10:21) 
OŠ Beltinci : OŠ NMS Bad Radkersburg  2 : 0 (21:8; 21:19) 
 
 Vrstni red: 
1. OŠ Beltinci 
2. OŠ NMS Bad Radkersburg 
3. OŠ Štrigova 
 
Na drugem turnirju, ki je bil 12. 6. 2018, so sodelovale šolske ekipe iz Gothard Jenő általános 
iskola, (Madžarska), OŠ Varaždin II, Hrvaške in ekipa iz naše šole. 
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Slika 3: Ogrevanje madžarske ekipe (Vir: lasten) 

Rezultati: 
OŠ Beltinci : OŠ Varaždin II     1 : 2 (18:21; 21:15; 10:15) 
OŠ Varaždin II : Gothard Jenő általános iskola  2 : 1 (21:15; 21:17; 15:13) 
OŠ Beltinci : Gothard Jenő általános iskola  0 : 2 (20:22; 19:21) 
 
Vrstni red: 
1. OŠ Varaždin II 
2. Gothard Jenő általános iskola 
3. OŠ Beltinci 
 

 
Slika 4: Beltinci -Gothard Jenő általános iskola (Vir: lasten) 

 
Učenke OŠ Beltinci so se odlično odrezale, saj so obakrat brez težav osvojile prvo mesto, 
tako da smo optimistično pričakovali začetek šolskega tekmovanja, ki bi moralo biti 14. 
junija 2018. Vendar pa je prvo stopnjo – tj. področno tekmovanje pomurske regije - 
tekmovanja preprečilo slabo vreme, tako da je le-to prestavljeno na september 2018. 
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Slika 5: Podelitev priznanj (Vir: lasten) 

 
Zaključek 

Odbojka na mivki je interesna dejavnost, za katero so učenke OŠ Beltinci rade odločajo. 
Smo v času ali trenutku, ko imamo odlično ekipo, ki je na tekmovanjih, ki nas čakajo v 
šolskem letu 2018/19, lahko zelo uspešna. 
 
Dekleta, predvsem trojica, ki igra v prvi postavi, so zelo uspešna v svojih klubih že od 
najmlajših selekcij, saj so zmeraj osvajale zelo visoke uvrstitve, prav tako pa so vse tri 
uvrščene v regijsko reprezentanco vzhodne Slovenije. Zelo uspešne so bile tudi na šolskih 
tekmovanjih, saj so v zadnjih letih vedno postale regijske prvakinje (v mlajših selekcijah se 
tekmovanje zaključi na regionalnem nivoju), v prejšnjem šolskem letu pa smo morali v 
kategoriji starejših deklic premoč priznati proti OŠ I Murska Sobota, ki pa so kasneje postale 
državne prvakinje. Torej imamo močno ekipo, ki lahko poseže celo po državnem naslovu, 
če le ne bo kakšne poškodbe. Zato ta zgodba še ni popolnoma končana in z nestrpnostjo 
pričakujemo začetek šolskega tekmovanja v odbojki na mivki, ki se začenja v mesecu 
septembru 2018. 
 
Literatura in viri 

1. Gladwell M.: Prebojniki, Mladinska Knjiga, Ljubljana, 2009 
2. http://www.preberite.si/ali-je-motivacija-pot-do-uspeha/, 3. 8. 2018 

 

http://www.preberite.si/ali-je-motivacija-pot-do-uspeha/
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Katja Obreht  
Osnovna šola Mala Nedelja 

LONČEK KUHAJ - INTERESNA DEJAVNOST 
 
Povzetek 
V prispevku predstavljam interesno dejavnost z imenom LONČEK KUHAJ – kuharski krožek, 
ki sem jo izvajala prvič v šolskem letu 2017/2018. Dejavnost je bila namenjena učencem 4. 
razreda. Ponuditi sem želela nekaj drugega, novega, kar še ni bilo na naši šoli, zato se mi je 
ob branju pravljice avtorja Giacoma Gazzole Pravljica za lačne porodila zamisel o 
oblikovanju interesne dejavnosti, z namenom učence navdušiti za samostojno pripravo 
hrane. Ker je naša šola vključena v projekta Zdrava šola in Šolski eko vrt, sem le-to povezala 
in se odločila, da bomo pripravljali jedi iz čim bolj lokalno in sezonsko pridelanih sestavin, 
hkrati pa ob tem še pridobivali informacije o varovanju in ohranjanju zdravega načina 
življenja. 
 
Ključne besede: obrok, samostojnost, lokalna, sezonska hrana 
 
 

COOK POT COOK 
 
Abstract 
COOK POT COOK, a cooking activity, is an activity started and performed for the first time 
in 2017/2018. The activity was for pupils of the 4th grade. Inspired by the fairy tale The Fairy 
tale of the Hunger by Giacoma Gazzole I wanted to create something new not yet offered 
on our school with the main aim how to cook and prepare food independently. Since our 
school is included in the project "Healthy school" and "School eco garden", I connected it 
and decided to prepare meals from local and seasonal ingredients as much as possible, 
while at the same time obtaining information on the protection and promotion of a healthy 
lifestyle. 
 
Keywords: meal, independently, local, seasonal food 
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Uvod 

Kot učiteljica razrednega pouka vsako šolsko leto ponudim učencem eno ali dve interesni 
dejavnosti, ki sta namenjeni učencem druge triade. Sem oseba, ki ne izvaja dejavnosti več 
kot tri leta, zato vedno iščem nove ideje, možnosti, ki bi bile aktualne in zanimive ter hkrati 
poučne za učence. Ob branju pravljice učencem se nam je porodila zamisel o oblikovanju 
kuharskega krožka, ki smo ga skupaj poimenovali Lonček kuhaj. Velikokrat opazim, da 
učenci pri malici ali kosilu nimajo radi določene vrste hrane, zato sem jim želela hrano in 
delo kuharic predstaviti na praktičen način. Sem mnenja, da če otroke pritegneš h kuhanju, 
ga bodo vzljubili za vse življenje, poleg tega pa bodo pobliže spoznali nova živila, razvili 
spoštovanje do hrane in pokusili jedi, ki jih morda ne bi hoteli.  
 
Na začetku krožka so učenci z navdušenjem sprejeli unikatno izdelane kuharske 
predpasnike, ki so jih ob zaključku dejavnosti prejeli v dar.  
 

 
Slika 1: Unikatno izdelani kuharski predpasniki 

 
Jedro 

Vsa živa bitja potrebujemo hrano in vodo za to, da preživimo. Hrana nam daje energijo za 
hojo, tek, delo, učenje, igro, hkrati pa vse potrebne sestavine za rast, obrambo pred 
boleznimi in za pravilno delovanje vseh naših organov.  
 
Živila so sestavljena iz enega ali več osnovnih hranil: beljakovin (pomagajo nam rasti), 
ogljikovih hidratov (dajejo nam energijo), maščob, mineralov in vitaminov (nas ščitijo). 
Nobeno živilo ne vsebuje vseh hranilnih snovi, zato moramo jesti različna živila in to je bil 
moj glavni namen, ozaveščati učence, zakaj posegati in pripravljati raznoliko hrano.  
 
Ferluga (2013, str. 23, 24) navaja, zakaj moramo jesti raznoliko. Vsako živilo vsebuje svoj 
spekter snovi. V papriki je veliko vitamina C za odpornost, v krompirju škroba za energijo, v 
teletini beljakovin za obnovo celic, v ovsenih kosmičih vitamina B za boljše razpoloženje. Če 
ješ samo eno vrsto hrane, ne podpiraš vseh funkcij v svojem telesu. Najlaže v telo vneseš 
vse pomembne snovi, če se navadiš jesti po barvah. Vsaka barva da svojemu živilu določeno 
vlogo. Bolj je tvoj krožnik pisan, več dobrih stvari poješ.  
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Zdravo prehranjevanje pomeni, da imamo vsak dan pet obrokov. Malice so manjši obroki, 
ki nam dajo zadosti energije, da nismo ob glavnih obrokih preveč lačni. Dobro je, če se 
navadimo, da za malico vedno pojemo različno sezonsko sadje. Kadar to ne gre, lahko 
spijemo tudi navadni jogurt in pojemo pest suhega sadja ali oreščkov. 
 
Predpriprava pred kuhanjem 

- Preden smo se lotili kuhanja, smo skupaj z učenci našo šolsko kuhinjo očistili, 
pospravili in jo obogatili s kuhinjskimi pripomočki. Da bi učenci radi zahajali vanjo, 
smo jo naredili privlačnejšo, in sicer: dodali lončnice, napise o zdravju, označili 
kuhinjske elemente s sličicami, da smo vedeli, kje je kaj. 

 
Kaj smo se naučili? 

- Naučili smo se, da si moramo pred, med in po kuhanju vedno temeljito umiti roke in 
si nadeti predpasnik.  

- Dekleta si dolge lase spnejo v čop. 
- Recepte vedno natančno preberemo vnaprej. 
- Razdeliti v skupine in si pripraviti sestavine ter pripomočke. 
- Kadar uporabljamo pečico, jo moramo pravočasno vključiti, da bo primerno ogreta. 
- Sadje in zelenjavo moramo pred uporabo vedno oprati. 
- Pri uporabi vročih posod, pečice in ostrih nožev moramo biti izredno previdni, da se 

ne poškodujemo. 
- V kuhinji uporabljamo različne deske za rezanje mesa in rezanje zelenjave. 
- Ločujemo odpadke. 
- Že med delom sproti čistimo in pospravljamo delovno površino. 
- Ob koncu kuhanja vedno pomijemo posodo in pospravimo kuhinjo. 
- Bonton pri uživanju hrane. 

 
Učenke in učenci so pripravljali namaze za zajtrk, malice, juhe in sladice.  
 
5 dnevnih obrokov: 

- ZAJTRK: zjutraj, po dolgem obdobju brez hrane, telo potrebuje zalogo energije, 
predvsem sladkorjev, ki se hitro absorbirajo in nam pomagajo ostati budni ter 
pozorni vse do prvih učnih ali delovnih ur: čaj, mleko ali jogurt, rastlinski napitki iz 
riža, mandeljnov, prosa ali ovsa, kruh ali žitarice, sadje. 

 
Naučili smo se pripraviti zmešanček za dobro jutro iz jagod in banan. 
 
Jagode in banane smo zmešali v električnem mešalniku ter dodali mandljevo mleko. Kot 
jed za zajtrk smo naredili tudi jajčka na oblaku, regratov, čičerikin in tunin namaz. 
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Slika 2: Zajtrk 

 
- DOPOLDANSKA MALICA je najmanjši dnevni obrok, ki nam pomaga premostiti čas 

do kosila. Sadje je najboljša izbira. 
 
V mesecu decembru smo pripravili staro jed naših babic, to je jabolčno čežano (slika 3), in 
spekli kekse brez moke iz mandljev, sončničnih semen, sezama, chia semen ter medu. 
 

 
Slika 3: Jabolčna čežana 

 
- KOSILO naj bi bilo najbolj obilen obrok: žitarice, beljakovine, vedno zelenjava in 

sadje. 
 
Ker je krožek časovno omejen na eno šolsko uro, nismo mogli pripraviti celotnega kosila. V 
pomladanskem času smo se naučili skuhati kremno juho iz domačih špargljev.  
 

- POPOLDANSKA MALICA je drugi najmanjši dnevni obrok, ki nam pomaga premostiti 
čas do večerje. Sadje je najboljša izbira. 
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Jed, ki se nam je zdela primerna za popoldansko malico, so bila sadna nabodala iz več vrst 
sezonskega sadja. 
 

- VEČERJA ne bi smela biti preveč obilna, ker ponoči ne opravljamo težjega dela.  
 
Nasprotno, več jemo, slabše spimo. Naslednje jutro pa smo utrujeni. 
 
Večina otrok ima neizmerno rada palačinke, zato smo spekli pirine in bananine palačinke. 
Te smo premazali z domačo ribezovo marmelado. 
 
Učencem je bil zelo okusen tudi pirin zdrob s popečenimi bananami.  
 
Nekaj naših receptov 

Bananine palačinke 

Potrebujemo: 
- 2 banani 
- 3 jajca 
- 0,5 čajne žličke pecilnega praška 
- malo cimeta 
- žličko vaniljinega sladkorja 
- po želji žlico ali dve moke (pirine, ržene) 
- olje (kokosovo, sončnično ali maslo) 

 
Banani olupimo in narežemo na kolobarje ter sesekljamo. V posodo ubijemo jajca in jih z 
ročno metlico zmešamo. Dodamo banani, vaniljin sladkor, cimet in pecilni prašek ter vse 
skupaj dobro premešamo. Lahko dodamo malo moke. 
 
Ponev premažemo z oljem in nanjo z žlico polagamo kupčke mase ter jih malo sploščimo. 
Ko se ob robu obarvajo, jih previdno obrnemo. 
 
Palačinke serviramo s kolobarji banane in jih prelijemo z medom ali javorjevim sirupom. 
  
Pirin zdrob s popečenimi bananami 

Potrebujemo: 
- 1 dl pirinega zdroba  
- 5 dl mleka  
- žlico rjavega sladkorja ali medu (lahko tudi kokosov sladkor)  
- ščepec soli  
- kokosovo olje  
- 1 banano  

 
V mleko damo sol, sladkor ali med in malo kokosovega olja ter počakamo, da zavre. 
Medtem narežemo banano na kolobarje, v teflonski ponvi segrejemo malo kokosovega olja 
in vanjo stresemo banane ter jih pražimo, dokler lepo ne zadišijo in se zmehčajo. Ko mleko 
zavre, ogenj zmanjšamo in vkuhamo zdrob, nato pa neprestano mešamo približno 5 minut, 
da se zdrob napihne, zgosti in skuha. Ko je kuhan, vanj vmešamo banane. Stresemo v 
skodelico in postrežemo.  
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Najboljši tunin namaz 

Potrebujemo: 
- 2 žlici kisle smetane  
- 2 žlici skute  
- 2 pločevinki tune  
- 1 žlica kečapa 
- čebula  
- česen  
- paprika v prahu  
- sol  
- poper  
- nariban sir  

 
Najprej tuni odlijemo olje. Skuto, kislo smetano, tuno in kečap nato dobro zmešamo v večji 
posodi. Česen in čebulo drobno sesekljamo in dodamo v namaz. Dodamo še papriko v 
prahu, sol in poper. Vse skupaj premešamo, nato dodamo še pest naribanega sira in še malo 
premešamo.  
 
 
Namaz je najboljši, če ga postrežemo na popečenem kruhku, ker se tako sir v namazu lepo 
stopi.  
 
Keksi brez moke 

Potrebujemo: 
- 100 g sezama 
- 100 g sončničnih semen 
- 100 g mletih mandljev (lešnikov, orehov) 
- 30 g chia semen 
- 100 g masla 
- 50 g medu 
- 1 jajce 

 
V posodici raztopimo maslo in med, odstavimo in dodamo vse preostale sestavine. Z žličko 
delamo in odlagamo kupčke na peki papir. Kekse pečemo približno 12 minut na 180 ⁰C. 
Počakamo, da se ohladijo in jih šele nato prestavimo na krožnik. 
 
Ob koncu izvajanja interesne dejavnosti sem učence prosila, da mi na listek zapišejo, kaj jim 
je bilo pri krožku najbolj všeč in kaj bi spremenili, dodali, izboljšali. 
 
Pri dejavnosti jim je bilo najbolj všeč to, da so vse delali sami, da so spoznavali in pripravljali 
različne jedi in uporabljali različne sestavine, všeč so jim bili predpasniki, da so kuhali in jedli. 
Pri vprašanju, če bi kaj spremenili je večina odgovorila, da nič. Eden učenec je zapisal, da bi 
prenovili kuhinjo, ena učenka, da bi se krožek večkrat izvajal, ena pa, da bi imeli daljšo uro. 
Zaradi radovednosti in zanimanja drugih učencev na šoli sem se odločila, da ob koncu vse 
recepte zberem in jih natisnem v knjižici receptov. 
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Slika 4 

 

 
Slika 5: Knjižica receptov 

 
Zaključek  

Ob koncu šolskega leta sem bila z izvedbo dejavnosti zadovoljna, saj smo uresničili vse cilje, 
ki smo si jih zadali. Otroci so neizmerno uživali, ker je naša mala šolska kuhinja postala naša 
svojevrstna igralnica in kulinarična ustvarjalnica. Naše kuhanje je bilo tudi zabavno, saj smo 
se ob pripravi jedi veliko smejali in se medsebojno spoznavali ter poglabljali medvrstniške 
odnose. 
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Pomembno je, da otroke že dovolj zgodaj uvajamo v zdrave prehranjevalne navade in 
uporabljamo lokalne sestavine ter razvijamo spoštljiv odnos do narave. Tudi kuhanje v šoli 
s prijatelji ali doma s starši lahko postane zanimivo in zabavno ter tako nadomesti 
marsikatero uro pred televizorjem, računalnikom ali s telefonom v rokah.  
 
Pa dober tek! 
 
Literatura in viri 

1. Škrobek in Ferluga, P. (2013). Jem zdravo, živim zdravo! Škrobkov priročnik zdrave 
prehrane. Trst, Založništvo Tržaškega Tiska. 
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Sabina Oletič  
Osnovna šola II Murska Sobota 

BRALNE STRATEGIJE PRI PRIPRAVAH NA TEKMOVANJE V ZNANJU IZ 
SLOVENŠČINE V PRVEM TRILETJU 

 
Povzetek 
Prispevek z naslovom Bralne strategije pri pripravah na tekmovanje v znanju iz slovenščine 
v prvem triletju je nastal kot primer dobre šolske prakse in hkrati kot posledica, da učenci 
vedno manj radi berejo. Kot učiteljica slovenščine se s težavami branja pogosto srečujem 
in ugotavljam, da učenci vsako leto manj raje berejo in manj preberejo. Na seznamih 
učencev se znajde zgolj literatura, ki je obvezna za domače branje. V svojem prispevku bom 
predstavila bralne strategije v prvem triletju, ki sem jih uporabljala pri svojih pripravah 
učencev na tekmovanje v znanju iz slovenščine. Tovrstne priprave sem izvajala v okviru 
interesne dejavnosti. Čeprav je Cankarjevo tekmovanje namenjeno boljšim in spretnejšim 
bralcem, sem dejavnost v prvem triletju ponudila vsem učencem. Namen pa je bil, da bi 
odkrivali različne načine branja, učencem na zanimiv način približali knjige, skupaj brali, se 
pogovarjali, ustvarjali na temo prebranega in s tem hkrati spodbujali branje. 
 
Ključne besede: branje, slovenščina, bralne strategije 
 
 

READING STRATEGIES FOR PREPARING PUPILS FOR THE CANKAR AWARD 
COMPETITION IN THE FIRST TRIAD OF PRIMARY SCHOOL 

 
Abstract 
The article entitled »Reading strategies for preparing pupils for the Cankar Award 
Competition in the first triad of primary school” was written as an excellent example of my 
work and also, as a consequence of less reading among pupils nowadays. I constantly face 
with many reading problems among pupils as a teacher of a Slovene language and I am 
aware of the fact that they are not into reading anymore and that they read less and less. 
They only read the required reading from school because they are obliged to. In my article, 
I have introduced reading strategies that were used at my pupils in the first triad during 
preparations for the Cankar Award Competition. This competition is suitable for the more 
capable first triad pupils, readers and writers, but I offered it to all my pupils. My aim was 
to explore different ways of reading with them, to draw their attention towards books, to 
read and talk together, to be creative and nevertheless motivated for reading. 
 
Keywords: reading, Slovene language, reading strategies 
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1 Uvod 

Kljub velikemu napredku tehnologije v današnjem času branje še vedno predstavlja glavni 
vir pridobivanja informacij in ima pomembno vlogo pri pouku slovenščine in tudi pri drugih 
predmetih, saj največ učenja še vedno poteka s pomočjo besedil. 
 
Branje je ena temeljnih spoznavnih zmožnosti človeka. Omogoča nam, da se 
sporazumevamo z okoljem, razširja nam obzorje, nas notranje bogati in nam v življenje 
lahko prinaša veliko veselja (S. Pečjak, 2004). 
 
Slovar slovenskega knjižnega jeziku pa besedo brati opredeljuje kot razpoznavati znake za 
glasove, jih vezati v besede in razumevati ustaljene dogovorjene znake (SSKJ, 2000). 
 
Branje je vsekakor zahteven miselni proces. V začetnem obdobju branja mora otrok dobro 
(s)poznati vse črke, njim pripadajoče glasove ter povezati posamezne glasove v besede. 
Enako pomembno je, da bere raznovrstno gradivo in da za urjenje branja lahko izkoristimo 
različne vsakodnevne priložnosti. Otrok bo raje bral, če si bomo vzeli čas in ga pri branju 
poslušali. Poslušati otroka pomeni, da ga ne popravljamo neprestano, če prebere kakšno 
besedo narobe, in da mu pomagamo prebrati besedo, s katero se dolgo muči in mu je ne 
uspe prebrati. Ob koncu branja se z otrokom pogovorimo o tem, kaj je prebral, o čem je 
besedilo govorilo (S. Pečjak, 2004 ). 
 
Pri branju pa nikakor ne smemo zanemariti pomembnega dejavnika, in ta je motivacija 
otroka. Ker so si učenci med seboj različni, je včasih težko najti neko motivacijo, ki bi 
vzdržala. Skozi izobraževalni proces je zato potrebno vedno znova iskati nove in drugačne 
poti do branja.  
 
Sonja Pečjak pravi, da je pomembna izbira gradiva, ki ni pretežko in skozi katerega se otrok 
lažje »prebije«. Za ohranjanje bralne motivacije pa izpostavi tudi pozitivne čustvene 
izkušnje otroka. Otrok mora doživeti, da branje ni le nekaj napornega in mučnega, pač pa 
prinaša tudi ugodje in dobro počutje ob poslušanju (S. Pečjak, 2004). 
 
2 Mehurčki – tekmovanje v znanju iz slovenščine v prvem triletju 

Tekmovanje v znanju iz slovenščine je bilo, je in bo oblika spodbujanja in razvijanja branja 
zahtevnih besedil; besedil, ki jih ne berejo kar vsi otroci v razredu in ne le za spontani bralni 
užitek, ampak zato, da bi dokazali višje razvite zmožnosti branja in pisanja (Saksida I., 2017).  
 
To je vodilo vsakoletnega tekmovanje, ki ga kot učiteljica, ki učence pripravljam na 
tekmovanje, upoštevam, vendar pa v prvem triletju izobraževalnega procesa dajem 
možnost sodelovanja tudi ostalim učencem, ki niso tako spretni pri branju, se pa trudijo in 
želijo tekmovati. To je obenem dobra priložnost, da se učenci s knjigo srečajo na drugačen 
način, bolj poglobljeno in se navajajo tudi na neko obliko samostojnega raziskovalnega 
dela. 
 
Cilji tekmovanja so širjenje in poglabljanje znanja slovenščine, primerjanje znanja 
slovenščine med učenci, spodbujanje branja leposlovja, odkrivanje za slovenščino 
nadarjenih učencev, uvajanje mladih v samostojno raziskovalno delo in uporabo literature 
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s področja slovenščine ter spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij in šol (Saksida I., 
2017). 
 
Priprave na tekmovanje na naši šoli v prvi triadi potekajo enkrat na teden in ločeno za prvi, 
drugi in tretji razred. Izvajati jih začnem dobra dva meseca pred tekmovanjem. V vsakem 
šolskem letu se na začetku ure osredotočimo na krovno temo tekmovanja in ta postane 
naše vodilo skozi vso dejavnost. V šolskem letu 2017/2018 smo se tako veliko pogovarjali o 
čudežnih in čudnih besedah.  
 
Poleg temeljitega poznavanja vsebinskih in slogovnih prvin izbranih besedil smo se soočali 
tudi z danimi avtorji in iskali povezave med dano in izbrano knjigo.  
 
Pri tem smo upoštevali korake, ki so zapisani v pravilniku in navodilih za tekmovanje: 
podrobno branje leposlovnega besedila (npr. s sprotnim zapisovanjem v dnevnik branja ali 
z uporabo drugih bralnih in učnih strategij – poudariti velja metodo tesnega branja od 
vrstice do vrstice, povezovanje leposlovnega besedila in sobesedila z znanjem literarne 
teorije in zgodovine in ponovno podrobno branje književnega dela ter razmislek o tem, kaj 
v besedilu je sodobno, kaj povezano z zgodovino, kaj aktualno, kaj po mnenju bralca 
zastarelo (in zakaj), kako besedilo presega okvire časa, v katerem je nastalo, kako ga je torej 
mogoče aktualizirati. (Saksida, I., 2017). Učenci so pri pripravah uporabljali zvezek, ki jim je 
služil kot dnevnik branja in ga lahko v ta namen uporabljajo vse do 9. razreda. 
 
3 Bralne strategije v prvem triletju  

Branje, kot pravi Bina Štampe Žmavc v svoji pesmi, je potovanje. Pri tem potovanju 
spoznavamo različne vsebine, like, dogodke, plati življenja. Poleg novih odkritij pa je branje 
tudi učenje, kjer se učimo novih besed in širimo svoj besedni zaklad. Več knjig preberemo, 
bolj spoznavamo in odkrivamo svet okrog sebe. Je pa dejstvo, da je branje uspešnejše, 
kadar je načrtovano in organizirano.  
 
Učinkovitost učenca pri branju se odraža v uporabi različni bralnih strategij, ki so pot do 
dobrega bralnega razumevanja. S pomočjo osnovnih bralno učnih strategij učenci pridejo k 
višjim oblikam znanja. Bralne strategije predstavljajo osrednji del strateškega učenja, saj 
omogočajo boljše razumevanje prebranega, povezovanje novih informacij z že znanimi in 
lažjo ter boljšo zapomnitev informacij (Pečjak, 1995). 
 
Pri pripravah učencev na tekmovanje v znanju iz slovenščine se poslužujem različnih bralnih 
strategij. V šolskem letu 2017/2018 smo v prvem razredu spoznavali knjigi avtorice Lile Prap 
Živalske uspavanke in Moj očka, v drugem in tretjem razredu pa smo prebirali knjigi avtorja 
Leopolda Suhodolčana Krojaček Hlaček in Piko dinozaver. Uporabljali smo različne bralne 
strategije pred branjem, med branjem in po branju. 
 
3.1 Bralne strategije pri pripravi na tekmovanje v znanju iz slovenščine v prvem razredu 

Priprave na tekmovanje v znanju iz slovenščine v prvem razredu so temeljile predvsem na 
govornem izražanju, saj učenci še niso popolnoma opismenjeni.  
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Pri učenju s pomočjo branja ima postavljanje vprašanj in odgovorov velik pomen. S tem, ko 
učencu zastavljamo vprašanja in učenec nanje odgovarja, se povečuje stopnja razumevanja 
prebranega gradiva (Pečjak in Gradišar, 2002). 
 
Kot uvodno motivacijo na začetku ure sem uporabila strategijo t.i. predbralnega načrta, 
kjer sem predvajala zvočni posnetek izbrane uspavanke, sledil je pogovor o poslušanem 
posnetku (Kakšno glasbo smo poslušali? Kdaj poslušamo takšno glasbo? Komu pojemo 
uspavanke …). Učenci so samostojno prišli do ugotovitve, da so to uspavanke. V 
nadaljevanju smo se pogovarjali, kaj pomeni beseda uspavanka in komu so ponavadi 
namenjene. Pogovor je stekel o živalih, katere živali imajo doma in kakšne uspavanke bi jim 
lahko zapeli. S tem smo prišli do ugotovitve, da bomo spoznali različne uspavanke za živali, 
da tudi živali spijo, čutijo in se bojijo. Vsako uro smo spoznali štiri različne uspavanke. Pri 
vsaki živalski uspavanki je na začetku sledila pesmica o tej živali, po pesmi je stekel pogovor 
o njej (kakšna je, kako se oglaša, kaj ima rada …), nato je sledilo branje. Na začetku sem jim 
pesmico prebrala sama, nato pa smo si jo skupaj pogledali na tabli s pomočjo projekcije. 
Osredotočali smo se na posamezne črke, glasove, jih barvali, posnemali in glasno 
izgovarjali. Določene besede smo pobarvali in si jih tako lažje zapomnili. Med branjem smo 
se v večji meri posluževali t.i. strategije skupinskega učenja. Na koncu smo pobarvali žival 
in zraven zapisali glasove in besede, s katerimi bi jo uspavali (Fotografija 1). Tekom naših 
priprav je nastala čudovita mapica, ki so si jo učenci odnesli domov.  
 

 
Fotografija 1 

 
Naša druga knjiga istoimenske avtorice je bila knjiga Moj očka. Pred začetkom branja smo 
na tablo napisali, kakšen je lahko očka in nato te lastnosti poiskali pri živalih (močan kot …). 
Učenci so primere dopolnjevali sami. Sledilo je prvo branje knjige, pesmico se jim zapisala 
na učne liste in skupaj smo barvali besede, ki so označevale lastnosti in poimenovale živali. 
Med branjem smo tako uporabljali različne strategije: dopolnjevanje, postavljanje vprašanj, 
označevanje novih besed (Fotografija 2)…  
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Fotografija 2 

 
3.2 Bralne strategije pri pripravi na tekmovanje v znanju iz slovenščine v drugem in 
tretjem razredu 

Priprave na tekmovanje v znanju iz slovenščine v drugem in tretjem razredu so zaradi 
večjega števila učencev potekale ločeno. Kot uvodno motivacijo za branje sem uporabila 
strategijo možganske nevihte, kjer so učenci ob danem predmetu nizali različne besede, na 
katere so se ob njem spomnili. Na uvodni uri je tako vsak učenec dobil en gumb (Fotografija 
3). S pomočjo gumba smo ugotavljali, o čem se bomo pogovarjali in kaj vse lahko počnemo 
z njim. Učencem sem predstavila knjigo Krojaček Hlaček. S pomočjo prosojnic, ki sem jih 
pripravila, smo preleteli ilustracije iz knjige in ugotavljali, s kom in s čim se bomo v knjigi 
srečevali. Pri tem so bili vključeni vsi učenci, vsak je dodal svojo besedo k že dani in tako je 
nastala slika mešanih besed, ki so jih učenci spoznali ob listanju knjige. Sledilo je prvo 
skupno branje, knjigo sem jim na začetku brala sama, učenci so bili le v vlogi poslušalcev. 
Naslednjo uro so učenci individualno in glasno brali zgodbice. V zvezek so si zapisali naslov 
posamezne zgodbice, zapisali nekaj ključnih besed in narisali predmet ali dva. Naredili smo 
časovno premico in nanjo zapisali ključne besede posamezne zgodbe po vrstnem redu, kot 
si sledijo v knjigi. Na koncu prebrane knjige smo domišljijo iz knjige povezali z resničnostjo, 
učenci so napisali krajši sestavek z naslovom Krojaček Hlaček na šolskem igrišču. Pri tem so 
morali upoštevati vse značilnosti krojačka Hlačka in si izmisliti svojo zgodbico, nastali so 
čudoviti sestavki, katere smo objavili v šolskem glasilu Stezice. Sledilo je branje druge knjige 
istoimenskega avtorja z naslovom Piko dinozaver. Po prebranem smo iskali skupne 
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značilnosti Pika in krojačka Hlačka. Zamešali smo zgodbici in si ustno pripovedovali nove 
zgodbice, kjer sta nastopila oba lika (Fotografija 4). V času samih priprav je nastalo kar nekaj 
zanimivih sestavkov in izdelkov. Med branjem smo uporabljali t.i. lažjo obliko strategije 
študijskega branja, s pomočjo premice smo določali zaporedje dogodkov, označevali nove 
besede in jih razlagali, med branjem smo drug drugemu postavljali vprašanja, ki so se 
navezovala na prebrano. Po branju smo kot povzetek knjige naredili miselni vzorec, kjer 
smo navedli ključne besede, s katerimi smo se srečavali v besedilu in ki so nam najbolj ostale 
v spominu. 
 

 
Fotografija 3 

 

 
Fotografija 4 

 
4 Zaključek 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje je tekmovanje, ki je namenjeno 
spretnejšim in boljšim bralcem in vsako leto se, predvsem na predmetni stopnji, nanj 
prijavlja vse manj učencev. Vzrokov za to je veliko, sama pa velik del vidim v pomanjkanju 
motivacije in predvsem volje do branja. Tekmovanje Mehurčki je tekmovanje v znanju iz 
slovenščine v prvem triletju in je prav tako povezano z boljšimi bralci, vendar pa k branju in 
pisanju povabim tudi druge učence in jim s pripravami omogočim drugačen pristop 
obravnavanja knjige. Vsako leto se k omenjeni dejavnosti prijavi veliko učencev iz prve 
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triade in čeprav dosežki niso pri vseh izjemni, je pa zadovoljstvo otrok in veselje do branja 
moč opaziti. Učenci imajo pri pripravah možnost, da se seznanijo z različnimi bralnimi 
strategijami in se pobližje spoznajo s knjigo. Praksa je pokazala, da se učenci vsako leto radi 
udeležujejo teh priprav in da jim prebrani knjigi ostaneta v spominu še dolgo. Predvsem pa 
je pomembno to, da sodelujejo in so aktivni vsi učenci, da branje in pogovor potekata kot 
sproščeni dejavnosti, kjer ni bojazni, da bi dobili slabo oceno ali bili poraženi. Gre za neko 
obliko skupinskega učenja, ki spodbuja miselne procese učencev, ker se med seboj 
poslušajo in spodbujajo. Pri tem nastajajo zanimivi izdelki, ki jih razstavimo na oglasnih 
deskah, in zanimivi prispevki, ki se znajdejo v šolskem glasilu. Hkrati pa se kar dobro 
pripravijo na šolsko tekmovanje in dobijo lepo popotnico pri samostojnem uvajanju v 
raziskovalno delo. Kot učiteljica pa vidim veliko prednost v tem, da učenci branja ne 
doživljajo kot nekaj napornega in težkega, ampak se dobro počutijo in z veseljem sodelujejo 
pri njem. 
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Svetlana Oletič  
Osnovna šola Mala Nedelja 

RAZNOVRSTEN NABOR DEJAVNOSTI NA NAŠI ŠOLI 
 
Povzetek 
Vsaka šola ponuja učencem raznovrstne dejavnosti za nadarjene učence in za učence s 
posebnimi potrebami: krožke ter raznorazne projekte, ki popestrijo učenje in ga naredijo 
zanimivejšega. Na naši šoli smo učitelji polni novih idej in inovacij. 
Sama sem učiteljica športa in za največji dosežek si štejem, da sem ogromno učencev 
navdušila, da trenirajo kakšen šport. Še posebej zato, ker se naša šola nahaja v vaškem 
okolju in staršem ni samoumevno, da morajo voziti otroke k različnim športnim 
dejavnostim. 
Čeprav odbojka ostaja moja največja ljubezen, smo skupaj z učenci zelo ustvarjalni: šivali 
smo že punčke iz cunj, plišaste igračke in predpasnike. Poslikali smo celo šolo: zunanje 
zidove vrtca, asfaltno igrišče, telovadnico in jedilnico. 
Mislim, da je samo od nas učiteljev odvisno, če bomo otroke pridobili na svojo stran in bodo 
počeli to, kar mi želimo. Kar delamo, moramo delati z ljubeznijo in strastjo ter poskušati to 
svojo navdušenost prenesti na učence.  
 
Ključne besede: šport, odbojka, rekord 
 
 

A DIVERSE SET OF ACTIVITIES AT OUR SCHOOL 
 
Abstract 
Every school offers its students diverse activities for gifted and talented students, students 
with special needs, various school clubs and projects, which make learning more exciting 
and interesting. Teachers at our school are full of new ideas and innovations. 
I, myself, am a PE teacher, and I count as my greatest achievement that I have managed to 
motivate my students to start training sports. Especially because our school is in rural 
environment and parents do not think driving students to sports activities is 
unquestionable. 
Although volleyball remains my greatest love, I’m very creative with students: we sew rag 
dolls, plush toys and aprons, decorate our school with paintings in the gym, dining hall, on 
the outer walls of our kindergarten and the playground. 
I believe that it only depends on us, teachers, whether we are able to attract students to 
our side, and that they do, what we want them to do. We have to work with love and 
passion and try to transfer our zeal to students. 
 
Keywords: sport, volleyball, record 
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Uvod  

Vsaka šola ponuja učencem raznovrstne dejavnosti za nadarjene učence in za učence s 
posebnimi potrebami: krožke ter raznorazne projekte, ki popestrijo učenje in ga naredijo 
zanimivejšega. Na naši šoli smo učitelji polni novih idej in inovacij. 
 
Sama sem učiteljica športa in nedvomno je to moje glavno področje. Poleg udeležbe na 
mnogih športnih tekmovanjih smo z učenci večkrat prisotni kot navijači na rokometnih in 
odbojkarskih tekmah. Pred leti smo si z učenci izbirnega predmeta šport za zdravje v 
Radenih ogledali rokometno tekmo med ekipama Celje Pivovarno Laško in Arcont 
Radgona. Učenci so bili tako navdušeni, da jih je kar 9 začelo trenirati rokomet, eden od teh 
je zdaj med najboljšimi igralci v ekipi Arcont Radgona. Lani je na naši šoli kar 8 deklet 
treniralo odbojko v ŽOK Ljutomer. Trenutno v članski ekipi igrata tudi dve učenki iz naše 
šole. Dve bivši učenki naše šole zdaj trenirata in igrata za člansko ekipo ŽOK Kema Puconci, 
ki je lani osvojila 6. mesto v 1. A slovenski odbojkarski ligi. 
 
Naša šola se nahaja v vaškem okolju in staršem ni samoumevno, da morajo otroke voziti na 
različne športne dejavnosti. Brez spodbude in motivacije z moje strani ne bi šlo in na to sem 
upravičeno ponosna. 
 
Čeprav odbojka ostaja moja največja ljubezen, mi ni problem vzeti šivanko in blago v roke, 
se usesti za šivalni stroj ter sešiti predpasnike, punčke in plišaste igračke za Miklavžev 
bazar. Tudi ni problem zavrteti čopič v roki in skupaj z učenci poslikati celo šolo: 
telovadnico, jedilnico, zunanje zidove vrtca, asfaltno igrišče in še marsikaj … 
 
Jedro 

Slikanje z nadarjenimi učenci  

Kdo so nadarjeni učenci? Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so na 
predšolski stopnji, v osnovni ali na srednji stopnji pokazali visoke dosežke in potenciale. 
(Prosnik, 2007, str. 115) 
 
Obstaja šest področij nadarjenosti: splošno intelektualno, učno akademsko, umetniško, 
ustvarjalno, voditeljsko, psihomotorično. Če je bil učenec identificiran za nadarjenega na 
umetniškem področju, v načrtovanja programa zanj zapišemo, da ga vzpodbujamo k 
vključevanju v umetniške interesne dejavnosti (glasba, ples, balet, dramatizacija, risanje …) 
(Prosnik, 2007, str. 111) 
 
V okviru dela z nadarjenimi učenci poteka sistematično dopolnjevanje in poglabljanje 
znanja, ki so ga učenci pridobili med rednim poukom. Najrazličnejše aktivnosti in oblike dela 
jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter 
spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko, eksperimentalno delo, 
delo z viri, anketiranje, obdelava podatkov …) Učencem te dejavnosti omogočajo razvijati 
strokovno timsko sodelovanje. 
 
Med načeli dela z nadarjenimi imajo odločilno vlogo širitev in poglabljanje znanja ter 
razvijanje ustvarjalnosti. Poleg športa sem nekaj let nazaj učila tudi likovno umetnost. Ker 
sama zelo rada rišem po stenah, sem za to navdušila tudi učence. V telovadnici, kjer 
preživljamo veliko časa, je bilo nekako pusto in sem se odločila, da bomo steno poslikali z 
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motivi različnih športov. Z dvema nadarjenima učenkama sem se lotila dela in čez teden dni 
je stena bila čisto drugačna. Telovadnica je dobila novo podobo, kot je prikazano na 
fotografiji 1. 
 

 
Fotografija 1: Telovadnica 

 
Potem sem se odločila, da bi popestrili šolsko jedilnico in zunanje zidove vrtca. Slikanje po 
zidu je zelo zahtevno: treba je imeti posebne barve, drugačne čopiče, barva uhaja in je ne 
moreš izbrisat … Pri tem delu so mi pomagali učenci, ki so pokazali znake nadarjenosti na 
likovnem področju. Slikanje je trajalo nekaj dni. V jedilnici smo naslikali otroke za mizo, ki 
uživajo hrano in vse vrste zelenjave v karikirani obliki. Na zidu v vrtcu za mlajšo skupino smo 
naslikali kmetijo z vsemi živalmi, ki jih že poznajo; za večjo skupino pa smo naslikali motive 
otroških pravljic od Sneguljčice in Rdeče kapice do Obutega mačka.  
 

 
Fotografija 2: Učenci so poslikali jedilnico in zunanje zidove vrtca 
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Fotografija 3: Učenci so poslikali jedilnico in zunanje zidove vrtca 

 

 
Fotografija 4: Učenci so poslikali jedilnico in zunanje zidove vrtca 

 
Učenci s posebnimi potrebami 

Dobra samopodoba je nujno potrebna za uspešno delovanje posameznika v življenju. Otrok 
si jo mora pridobiti že v času zgodnjega otroštva. Tudi otroci s posebnimi potrebami, ki so 
usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, potrebujejo potrditve, še posebej v šolskem prostoru, kjer preživijo vedno več 
časa. Na kakšen način graditi njihovo pozitivno samopodobo in kako jih čim bolj učinkovito 
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uvesti v življenje in delo šole, da se ne bodo počutili neenakovredni ostalim? (Prosnik, 2007, 
str. 208) 
 
Lani sem bila razredničarka učencu, ki je bil identificiran kot učenec s posebnimi potrebami 
kot dolgotrajno bolan otrok zaradi cerebralne paralize. Ko smo risali na asfalt, sem ga 
izbrala za pomočnika. Pri risanju na asfalt se je zelo izkazal, pomagal je držati šablono in bil 
je zelo natančen ter potrpežljiv. Ko je bilo delo narejeno, je bil zelo ponosen in drugim 
učencem razlagal, kako se igrajo te stare igre: ristanc, raketa in punce, punce ven. 
 
Na šolskem parkirišču smo obnovili motive otrok, ki gredo v šolo. Na igrišču, kje se igrajo 
otroci podaljšanega bivanja, smo pobarvali avtomobilske gume z različnimi vzorci, lesene 
stožce, po katerih hodijo učenci in še marsikaj. Igrišče je dobilo čisto drugačno, bolj veselo 
podobo. Učenci podaljšanega bivanja zdaj komaj čakajo, da gredo na prenovljena igrala. S 
tem smo pridobili vsi, učenci in učitelji. 
 
Odbojka je moj šport 

Na naši šoli je odbojka šport številka ena. Sama sem prišla v Slovenijo kot poklicna 
odbojkarica in odbojka je postala moj način življenja. V šoli poučujem predmet šport in se 
poskušam posvetiti vsem športom od gimnastike do atletike, ampak odbojka ostaja moja 
največja ljubezen (tudi pri odbojki sem najbolj stroga pri ocenjevanju).  
 
Na naši šoli morajo vsi znati igrati odbojko. V 6. in 7. razredu se borim predvsem s dečki, ker 
se jim ne ljubi igrati odbojke. Pozneje pride do preobrata in fantje z veseljem igrajo odbojko 
pri vseh urah, pri krožku in v odmorih. Z veseljem ugotavljam, da je njihovo znanje v 
primerjavi z učenci drugih šol kar solidno in na to sem ponosna. 
 
Za učence 2. in 3. razreda imam krožek mini odbojka in pozneje odbojkarski krožek za 
učence starejših razredov. Udeležujemo se vseh medobčinskih in področnih tekmovanj v 
mini odbojki, v mali odbojki, v dvoranski odbojki in odbojki na mivki. Lani smo bili z deklicami 
občinski prvaki v odbojki na mivki in nekoč celo pomurski prvaki v odbojki z dečki. Na 
razpolago sem imela samo 8 fantov, ki so bili predvsem nogometaši in nobeden od njih ni 
treniral odbojke. V finalu smo premagali ekipo Radencev, za katero je igral bodoči slovenski 
reprezentant. 
 
Letos smo se z deklicami udeležili dveh mednarodnih turnirjev, na Ptuju v dvoranski odbojki 
in v Biotermah Mala Nedelja v odbojki na mivki. Z lahkoto smo premagali ekipo 
Zalaegerszega iz Madžarske in se dobro upirali ekipi Bad Radkersburga iz Avstrije. 
 
Na naši šoli spodbujam vse učenke in učence, ki pokažejo zanimanje in znake nadarjenosti, 
da bi trenirali odbojko. Lani je kar osem učenk treniralo odbojko v ŽOK Ljutomer, ob koncu 
šolskega leta jih je ostalo pet. Trenutno kar štiri bivše učenke naše šole igrajo v članskih 
ekipah v 1. slovenski odbojkarski ligi. 
 
Punčke iz cunj 

Za starše otrok 9. razreda je velik zalogaj plačati stroške valete in ekskurzije učencev. Zato 
smo se odločili, da jim pri tem pomagamo. Za ta namen smo začeli šivati punčke iz cunj. 
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Čeprav nismo točno vedeli, kako se to dela, nam je uspelo zbrati polnilo, volno in blago. 
Sešili smo več kot sto punčk in s tem razbremenili starše. 
 
Ta ideja je bila vsem tako všeč, da sem se naslednje leto odločila za krožek, pri katerem smo 
šivali punčke iz cunj. Otroci so prinesli polnilo, blago, volno in delo se je začelo … Moj 
kabinet učitelja športa je postal prava šivalnica. Z vsako uro je število punčk iz cunj raslo. 
Vsaka od njih je bila nekaj posebnega. Oči so ročno našile učenke na krožku ročnih 
spretnosti, pri oblekicah za punčke so nam pomagale nekatere mamice in babice. 
 
Decembra smo imeli na šoli Miklavžev dobrodelni bazar in vse punčke smo v hipu prodali. 
Podoben bazar smo tudi organizirali v Biotermah Mala Nedelja. Z zasluženim denarjem so 
se za učence podaljšanega bivanja kupile nove družabne igre. Ves trud je bil poplačan. 
 

 
Fotografija 5: Punčke iz cunj 

  
Šolski rekordi 

Ko smo enkrat pri uri odbojke vadili spodnji odboj v steno, je eden od učencev brcal žogo. 
To se je ponovilo vsakič, ko sem pogledala vstran. Takrat sem mu rekla, da ga bom ocenila, 
čeprav nas je čakalo še nekaj ur pouka pred ocenjevanjem. Za oceno 5 so morali izvesti 5 
pravilnih zaporednih spodnjih odbojev v steno.  
 
Čeprav se to ne sliši veliko, je veliko učencev, ki po dveh mesecih vaj ne naredijo niti dveh 
zaporednih spodnjih odbojev. Ta učenec jih je naredil z lahkoto 20 in bila sem presenečena, 
skorajda osupla. Kriterij za dobro oceno je presegel kar štirikrat. Seveda sem mu dala 
najboljšo oceno in od takrat je na šoli največji navdušenec za odbojko. Zdaj z lahkoto naredi 
več kot 300 spodnjih odbojev, nekateri njegovi sošolci, devetošolci, pa komaj deset. 
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Da bi popestrili pouk športa, smo se z učenci odločili, da postavimo šolske rekorde v 
nekaterih disciplinah: v skoku s kolebnico, odbojki, namiznem tenisu, badmintonu, 
žongliranju z nogometno žogo, vrtenju obroča in sklecih.  
 
Prijavili so se učenci od 5. razreda dalje in začeli smo s postavljanjem rekordov. Skupaj z 
učenci smo se dogovorili o pravilih in postavili rok en mesec.  
 
Učenci so lahko večkrat ponavljali in tako tudi trenirali oziroma izboljševali svoje športno 
znanje. Tekmovalo je skoraj petdeset učencev, nekateri so me zelo presenetili.  
 
Rezultati so bili naslednji:  

- Skoki s kolebnico: Alen Hodnik, 9. razred: 5 min, 40s  
- Odbojka - podaje preko mreže: Zala Kšela - Neja Horvatič, 7. razred: 133 podaj  
- Sklece: Niki Zmazek, 8.razred: 83 sklec  
- Žongliranje z nogometno žogo: Matej Ciglarič, 8. razred: 52 x  
- Badminton: Alisa Oletič - Tiara Košar, 6. razred: 1121 podaj  
- Namizni tenis: Rok Jurič - Timotej Štebih, 9. razred: 408 podaj preko mreže  
- Spodnji odboj v steno: Neja Horvatič, 7. razred: 341 odbojev  
- Vrtenje obroča: Urška Majcen, 5. razred: 50 min  
- Šest let nazaj je ena učenka v 25 minutah naredila 1000 spodnjih odbojev v steno. 

Danes je ena od najboljših igralk v ekipi ŽOK Ljutomer, ki nastopa v 1. A slovenski ligi. 
Tega šolskega rekorda ni še nihče podrl.  

 
Zanimivo, da tudi doma uporabljam takšen sistem. Sama imam pet otrok, ki so kar dobri 
športniki in sem z njimi od malega vadila badminton, odbojko in namizni tenis. V garaži 
imamo nalepljen list, na katerega vpisujemo svoje »rekorde«. S petletnikom smo začeli 
igrati badminton in imamo 8 podaj, z osemletnico imamo pri odbojki že 35 podaj. Ko 
izboljšamo naš osebni rekord, si ga zapišemo. Tako vaja dela mojstra.  
 
Zaključek 

Albert Einstein je rekel: »Ustvarjalni duh je pomembnejši od znanja.« Če dovolimo otrokom, 
da razvijajo svoje potenciale in jih pri tem spodbujamo, bomo potem zelo ponosni, kaj vse 
lahko dosežejo. Zakaj pa se na večini šol se dogaja ravno obratno? Zakaj se učenci upirajo 
učiteljem in ne želijo osvojiti tako pomembnega znanja? Z možgani teh otrok ni nič narobe. 
Narobe je to, da jih učitelji poskušajo prisiliti, da počnejo nekaj, česar si ne želijo početi, 
dokler učitelji z njimi ne vzpostavijo zelo trdnega odnosa in ne spremenijo svojega načina 
poučevanja tako, da prepričajo učence, da je to vredno delati. V šoli zelo redko delajo z 
mislijo, da je izobraževanje za njih dragoceno. Za vas delajo, ker vas imajo radi in ker vidijo 
smisel v tem, kar jih poskušate naučiti. (Glasser, 2001, str. 24)  
 
Samo od nas učiteljev je odvisno, če bomo otroke pridobili na svojo stran in bodo počeli to, 
kar mi želimo. Kar delamo, moramo delati z ljubeznijo in strastjo ter poskušati to svojo 
navdušenost prenesti na učence. 
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Zaključila bi z manifestom dr. Paula E. Torrancea, ameriškega psihologa: 
MANIFEST RAZVOJA POTENCIALOV KREATIVNOSTI 

- Ne boj se biti zaljubljen in kar koli doživljati s popolno intenzivnostjo! 
- Svoje znanje, razumevanje, sposobnosti, praktična spoznanja razvijaj, uporabljaj, 

poizveduj in uživaj v svoji največji moči! 
- Osvobodi se pričakovanj drugih in ne sodeluj v vsiljenih igrah drugih! 
- Osvobodi se in »igraj svojo igro« za dobro motivacijo in razvijanje svojih potencialnih 

talentov! 
- Poišči si »velikega« učitelja ali mentorja, ki te bo vodil! 
- Ne izgubljaj preveč dragocene neproduktivne energije, da boš popularen za vsako 

ceno! 
- Uči se neodvisnih veščin! 

(Ferbežer, 2002, str. 352) 
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Ines Ožbolt  
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica 

SREČANJE FEJST RADOVEDNIH JUNAKOV IN ORGANIZACIJA TABOROV - 
NADARJENI ZA NADARJENE 

 
Povzetek 
Nadarjenim učencem v osnovni šoli je, kljub njihovim sposobnostim in talentom, potrebno 
nameniti več pozornosti ter delo prilagoditi njihovim potrebam in interesom. Pogosto 
potrebujejo pomoč na socialno-čustvenem področju, pri učenju socialnih veščin, v 
pridobivanju različnih življenjskih izkušenj, katerih žal primanjkuje tako v šolskih programih, 
kot tudi v njihovem domačem okolju. Delo z nadarjenimi na naši šoli smo prilagodili tako, 
da smo ure DNU-ja začeli izvajati v obliki različnih dejavnosti izven pouka. Pri tem pa 
zasledujemo načelo razvijanja samostojnosti in odgovornosti, saj učencem damo možnost, 
da dejavnosti izvajajo sami, imajo pa na voljo mentorje, če potrebujejo pomoč. Učenci 
razvijajo inovativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja in sodelovanja v 
skupini. Izkazalo se je da so dejavnosti, ki jih predlagajo in izvajajo učenci sami bolj zanimive 
in privlačne za ostale učence, kot če jih izvajajo učitelji. 
 
Ključne besede: nadarjeni, organizacija taborjev, srečanje nadarjenih 
 
 

MEETING THE VERY CURIOUS HEROES AND ORGANIZATION OF CAMPS - 
TALENTED FOR GIFTED 

 
Abstract 
In spite of their abilities and talents, talented pupils in elementary school need to pay more 
attention and adapt their work to their needs and interests. They often need help in the 
socio-emotional field, in learning social skills, in acquiring different life experiences, which, 
unfortunately, are lacking in school programs as well as in their home environment. We 
adjusted the work with gifted students at our school in such a way that the DNU hours 
began to be implemented in the form of various activities outside the classroom. In doing 
so, we pursue the principle of developing autonomy and responsibility, since students are 
given the opportunity to carry out activities themselves, but they have the mentors 
available if they need help. Students develop innovation, organizational skills, ability to lead 
and participate in the group. It turned out that the activities proposed and implemented 
by students are more interesting and attractive to other pupils than they are done by 
teachers. 
 
Keywords: talented,organization of camps, gifted encounters 
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Pri delu z nadarjenimi učenci izhajam iz treh teoretičnih podlag: Koncepta odkrivanje in delo 
z nadarjenimi učenci v osnovni šoli, učenja ključnih življenjskih kompetenc in razvijanja 
čustvene inteligence učencev.  
 
1. V konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli avtorji navajajo da: 
»Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih, se nanašajo na različna 
področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in socialno-čustveno. 
Najbolj tipične so naslednje:  
Miselno-spoznavno področje: razvito divergetno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, 
originalnost, elaboracija), razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, 
sposobnost sklepanja), nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, 
smisel za humor.  
Učno-storilnostno področje: široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato 
besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, 
dramatizacija itd.), motorična spretnost in vzdržljivost.  
Motivacija : visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in 
močno izraženi interesi, vstrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, 
uživanje v dosežkih.  
Socialno-čustveno področje: nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, 
neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za 
organizacijo, empatičnost. 
 
2. Na ravni Evropske skupnosti je opredeljenih osem ključnih kompetenc 
(EU, 2006):  
a) socialne kompetence v smislu sposobnosti vzpostavljanja dobrih odnosov z drugimi, 

sodelovanje oziroma delo v timih, skupnosti in podobno; 
b) obvladovanje materinega jezika, branje v smislu hitrega pridobivanja pisnih informacij, 

pisno in ustno sporočanje, komuniciranje idej in informacij;  
c) sposobnost divergentnega mišljenja, kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in reševanja 

problemov; d) obvladovanje novih tehnologij, zlasti informacijsko-komunikacijskih;  
e) medkulturna kompetentnost v smislu poznavanja splošne in različnih kultur ter 

obvladanje vsaj enega tujega jezika; 
f) obvladovanje strategij samostojnega učenja in načrtovanja življenjske poti oziroma 

osebnega razvoja; 
g) obvladovanje števil, matematike, analitičnega mišljenja; 
h) podjetniška kompetentnost v smislu sposobnosti organiziranja, načrtovanja, vodenja, 

odločanja ipd. 
 
3. Daniel Goleman, psiholog in pisec uspešnic s področja čustvene inteligence, definira 
njenih pet sestavin: 

a) samozavedanje 
b) samoobvladovanje 
c) motiviranost 
d) socialne veščine 
e) empatija 
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V številnih letih odkrivanja nadarjenih učencev, kot svetovalna delavka – psihologinja, sem 
poleg predlaganega inštrumentarija (ZRSŠ) za ugotavljanje nadarjenosti, redno uporabljala 
tudi vprašalnik samopodobe SPA. S pomočjo vprašalnika sem ugotavljala splošno, učno, 
socialno, družinsko, telesno in čustveno samopodobo evidentiranih učencev. V skladu z 
omenjenimi teoretičnimi podlagami sem prepričana, da je ravno konstrukt – samopodobe 
oz. samozavedanja zelo pomemben v tem, kako in v kolikšni meri bo identificiran nadarjen 
učenec razvil svoje potenciale. Rezultati naših nadarjenih učencev na tem vprašalniku v 70% 
niso bili v skladu z opisi osebnostnih lastnosti na socialno-čustvenem področju v konceptu 
odkrivanje in delo z nadarjenimi. Največkrat so učenci izkazovali nižjo samopodobo na 
socialnem in čustvenem področju. Tudi rezultati splošne samopodobe so pogosto kazali 
nižjo samopodobo nadarjenih učencev, kot sem to pričakovala glede na dosežene rezultate 
na testiranju (identifikaciji na testu inteligence in testu usvarjalnega mišljenja) in glede na 
splošni učni uspeh teh učencev. Ker je samozavedanje sestavni del čustvene inteligence in 
je za uspeh v življenju (po Golemanu) ključnega pomena sem razmišljala o možnih oblikah 
dela z nadarjenimi, ki bi tem učencem pomagal razviti čustveno inteligenco in življenjske 
kompetence v skladu z načeli koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, posebaj 
tista ki se nanašajo na: »uporabo sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih 
sposobnosti in močnih interesov, upoštevanje individualnosti, spodbujanje samostojnosti 
in odgovornosti, skrb za celotni osebnostni razvoj, raznovrstnost ponudbe ter omogočanje 
svobodne izbire učencev, uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji ter skrb 
za sprejetost v šolskem okolju, ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove 
posebne potrebe in interese.« (Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovn i 
šoli. 1999) 
 
Našo šolo obiskuje skupaj s dvema podružnicama 798 učencev. V š.l. 2017/18 smo imeli 93 
identificiranih nadarjeniih učencev (12 %).  
 
Kot koordinatorica dela z nadarjenimi se na začetku vsakega šolskega leta z nadarjenimi 
učenci sestanemo in naredimo plan akcij, ki jih bomo izvedli v tekočem šolskem letu. Učenci 
se, v svojem individualnem načrtu (INDEP) opredelijo glede na ponujene možnosti šole, za 
interesne dejavnosti, tekmovanja, natečaje,sodelovanje pri projektih šole, sodelovanje v 
prireditvah, individualizacijo pri urah pouka, kjer imajo največji interes itd. 
 
V šolskem letu 2017/18 pa smo se, zaradi organizacjskih težav z urnikom in s tem 
otežkočenim obiskovanjem ur DNU-ja, dogovorili, da izvedemo nekaj večjih akcij, izven 
rednega urnika, kjer bodo nadarjeni učenci lahko samostojno sodelovali. Nadarjeni učenci 
so izvedli Srečanje fejt radovednih junakov (SFRJ) kjer so samostojno ali v paru izvajali 
različne delavnice za nadarjene učence iz okoliških šol. Mentorji smo jim pomagali pri 
pripravi in izvedbi delavnice le s svojimi nasveti. Ravno tako so izpeljali tabor za nadarjene, 
kjer so za vsebino in organizacijo poskrebeli sami. Učenci so bili dejavni tudi na kulturnem 
življenju šole, zato so predlagali, da na skupnem dobrodelnem koncertu pokažejo svoje 
talente in dosežke, ki pa jih v letošnjem letu res ni bilo malo. S tem pa so pridobili tudi 
sredstva, ki so jih namenili šolskemu skladu. 
 
1 Srečanje Fejst radovdnih junakov (SFRJ) 

Novost v teh akcijah je bila ta, da so učenci sami prevzeli vsebinski del tako srečanja SFRJ, 
kot tudi izvedbe tabora. Učitelji – mentorji smo jim stali ob strani pri pripravi in izvedbi 
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delavnic. Poudarek je bil na tem, da učenci svojo idejo o delavnici sami, ali v paru realizirajo 
z učenci, ki so se na njihovo delavnco predhodno prijavili. Učence smo spodbujali k čimvečji 
samostojnosti in pridobivanju izkušenj tudi s samo organizacijo dogodka. Mentorji smo jim 
pomagali pri pridobivanju sredstev s strani donatorjev, informiranju učencev in 
dogovarjanju z mentorji iz drugih šol in ostali logistiki glede same izvedbe srečanja. 
Zanimivo je bilo to, da so se nam z velikim veseljem pri delu pridružili tudi učenci, ki niso bili 
vključeni v postopek identifikacije, ampak so izredno motivirani in v vsakodnevnem 
življenju na šoli velikokrat pridejo na plan tudi njihovi talenti. Pridružila se nam je tudi ekipa 
prostovoljk, ki so nam pomagale pri izvedbi srečanja. Omogočili pa smo učencem, ki so s 
svojim vedenjem kršili šolska pravila s sodelovanjem na tem srečanju »odslužili« prekršek, 
kot vzgojno delovanje. 
 
Za izvedbo delavnic so se odločili učenci 8. razreda. Ideje o vsebini so predlagali sami glede 
na svoje interese. Izvedli so 12 delavnic iz različnih področjih. Z nami so bili tudi učenci 
medijskega krožka ki so posneli, fotografirali in napisali članke o vseh dogodkih, za šolsko 
spletno stran ter lokalni časopis : 
 
»V četrtek, 5. 4. 2018 smo na Osnovni šoli Notranjski odred v Cerknici gostili SREČANJE 
FEJST RADOVEDNIH JUNAKOV, na katerem so se zbrali nadarjeni učenci sedmih osnovnih 
šol v regiji.Okoli 100 gostov in domačih udeležencev je ustvarjalo v različnih delavnicah, ki 
so jih vodili učenci naše šole s pomočjo svojih mentorjev. V gospodinjski učilnici sta se v 
Notranjskem Master Chefu pomerili dve ekipi učencev v peki slastnih kolačkov, dišalo pa je 
tudi iz učilnice za kemijo, kjer so spoznali recepture in postopek izdelave kakovostnega 
domačega mila. 
 
Nekateri učenci na delavnice niso prišli sami, ampak v spremstvu svojih ljubljenčkov. 
Spoznali so značilnosti, zanimivosti in način vzgoje različnih vrst ljubljenčkov in hkrati z 
eksperimentom dokazali, da živali ugodno vplivajo na naše počutje, saj nam lahko 
pomagajo pri umirjanju srčnega utripa in zniževanju krvnega tlaka. Gotovo pa se je našel 
tudi kdo, ki je v delavnici Mini ZOO prvič premagal strah pred plazilci. Bravo! 
 
Pri Likovnih štrikarijah so učenci v mrežo vpletali razne barvne trakove, volno in celo povoje 
za prvo pomoč. Nastale so umetnine, ki bi prav lahko romale na kakšno razstavo, do takrat 
pa bodo krasile našo jedilnico. Drugi mladi mojstri so se preizkusili v malo drugačnih ročnih 
spretnostih, pogumno zagnali stroje v šolski delavnici in nam z izvirno leseno dekoracijo 
pričarali pravo pomlad. 
 
Tudi šolska telovadnica ni samevala, tam so ljubitelji adrenalina imeli možnost izvajanja 
zabavnih akrobacij in košarkarskih vragolij. Predvsem dekleta pa so se raje kot za zabijanje 
košev odločila za bolj ritmično razgibavanje ob priljubljeni glasbi in se posvetila učenju 
osnov jazz baleta. 
 
Razgibali pa nismo samo teles ampak tudi sive celice. Naši izkušeni tekmovalci priljubljene 
TV oddaje so tokrat gostili Male sive celice po Cerkniško (slika 1), kjer so vse svoje znanje 
pokazale ekipe učencev z različnih šol. 
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Slika 1: Male sive celice po Cerkniško 

 
 V delavnici Pozorno me poslušaj so se učenci seznanili z osnovami komunikacije s pomočjo 
sestavljanja modelov iz geometrijskih likov. Pravi izziv pa je ponujala delavnica Escape 
room, kjer so si morali udeleženci svojo pot iz zaklenjene učilnice priboriti z reševanjem 
zapletenih miselnih ugank.  
 
Da ni na koncu nič ostalo skrito, so poskrbeli udeleženci delavnice Odkrita kamera. 
Novinarska ekipa je z novo pridobljenim znanjem o snemanju in filmski produkciji ustvarila 
prispevek o dogajanju na delavnicah. V zakulisju dogajanja so bila naša nepogrešljiva 
dekleta, ki delujejo v okviru projekta Prostovoljstvo. Z dobro voljo in zavzetostjo so 
sodelovala pri pripravah in organizaciji ter poskrbela za sprejem in pogostitev udeležencev 
tega nepozabnega dogodka, za katerega so vsekakor zaslužni tudi radodarni donatorji 
Kovinoplastika Lož, Nec Cerknica, ter gostinski lokali Glažk, Valvazor, Pav in Furman«  
 
Sodelojoči učenci iz vseh sedmih šol so na začetku srečanja s kratkim programom 
predstavili svojo šolo. Uvodni program so ravno tako vodili učenci sami. Sledila je izvedba 
delavnic, ki je trajala dve šolski uri. Na koncu pa so naši lokalni gostinci z donacijami 
poskrbeli za pogostitev. Po pogostitvi so imeli še čas za neformalno druženje in 
pridobivanje povratnih informacij s strani udeležencev delavnic. Izvajalci delavnic so poželi 
veliko pohval, tako s strani učencev, kot tudi mentorjev, na kar so bili zelo ponosni. Naši 
gostje so povedali, da si takih srečanj želijo tudi v bodoče.  
 
1 Tabor učencev predmetne stopnje (Žilce, 2018) 

 »V petek, 8. 6. 2018, so se učenci 8. razreda, ki so se izkazali na različnih področjih dela in 
življenja na šoli, v spremstvu učiteljev, po pouku odpravili na tabor. Tabor smo izvedli v 
lovski koči Žilce in njeni okolici. Trije učenci iz 8.c so pripravili zanimive in igrive delavnice, 
pri katerih so navdušeno sodelovali vsi učenci. Najprej so se pomerili v štafetni igri, katere 
poraženec je bil zadolžen za pomivanje posode. (Slika 2)Kasneje so sledile druge delavnice: 
skavtska, kemijska, kaligrafska, vzorci v naravi, socialne igre, pri katerih so svoje talente in 
hobije pokazali tudi učitelji (Slika 3). Pred večerjo so učenci priredili »Talente bogu za 
hrbtom«, kjer smo videli pevske, plesne in inštumentalne nastope. Večerja je bila toliko bolj 
slastna, ker je nastajala sproti ob ognju v jurčku. Občasne plohe nam niso prišle do živega, 
saj so s polnimi želodci učenci nadaljevali druženje ob glasbi in plesu. 
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Slika 2 

 

 
Slika 3 

 
Sobotno dopoldne je bilo namenjeno orientaciji. Ko so vsi našli skoraj vse orientacijske 
točke in se varno vrnili v kočo, smo imeli odlično kosilo, ki sta ga pripravili učenki sami. 
Sledilo je pospravljanje in priprave na odhod.  
 
Tabor ni bil samo nadvse zabaven, ampak tudi poučen. Opazno pa so se okrepile 
medsebojne vezi. Udeleženci tabora so dokazali, da znajo ustvariti prijetno vzdušje in 
poskrbeti za vse, da se tak dogodek uspešno izvede. Bravo vsem. Prav gotovo bomo tabor 
ponovili tudi v prihodnjem šolskem letu.« 
 
2 Tabor za učence razredne stopnje (Zelše, 2018) 

»V torek, 12.6.2018, je bil v okviru dela z nadarjenimi učenci pri lovski koči v Zelšah TABOR. 
Udeležilo se ga je 41 učencev 4. in 5. razreda matične šole in obeh podružnic. 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

584 

Družili smo se ob socialnih igrah, miselnih ugankah, pripravi različnih namazov, iskali smo 
zaklad, se preizkusili kot novinarji, se predstavili z glasbenimi točkami… Na koncu smo sami 
poskrbeli za ogenj, na katerem si je vsak sam spekel okusno hrenovko. 
 
Učiteljice in učenci smo seimeli zelo lepo!« (slika 4) 
 

 
Slika 4 

 
3 Dobrodelni kulturni kalejdoskop 

V ponedeljek, 11. 6. 2018, na predvečer občinskega praznika, so učenci OŠ Notranjski odred 
Cerknica v Kulturnem domu pripravili Dobrodelni kulturni kalejdoskop. Na njem so se 
javnosti predstavili s predstavo ”Krst pri Savici” (slika 5) in raznovrstnimi glasbenimi 
točkami. Med nastopajočimi so bili tako poleg igralcev mladi glasbeniki, ki muzicirajo v 
šolskem bendu, plesalke, ki so na državnem tekmovanju navdušile s 3. mestom in dva od 
kar 5 zborov, ki delujejo na šoli. To sta starejši otroški zbor in fantovski zbor, naš unikat in 
”najnovejša pridobitev”. Oba zbora sta konec meseca maja nastopila na mednarodnem 
festivalu Veseli veter in v kategoriji šolskih zborov od 9 do 15 let osvojila 1. in 2. mesto. 
 

 
Slika 5 
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Svojo avtorsko skladbo je pred domačim občinstvom ob spremljavi Monike Simičak 
predstavil tudi Luka Kraševec, dobitnik bronastega priznanja na mednarodni glasbeni 
olimpijadi v Talinu. 
 
Kalejdoskop kulture je pokazal le del vsega, kar se dogaja na naši šoli in še enkrat dokazal, 
da naziv kulturne šole nosimo zasluženo in s ponosom. Sredstva,ki smo jih zbrali na tej 
dobrodelni prireditvi, bomo namenili šolskemu skladu.  
 
Delo z nadarjenimi učenci v šoli predstavlja izziv mentorjem in koordinatorjem. Velikokrat 
učitelji nimamo idej, kaj bi jim sploh še ponudili, posebaj glede skormih sredstev na šoli za 
delo z nadarjenimi učenci. Če iniciativo, odgovornost in možnost izbire prepustimo 
učencem se porodi veliko idej in možnosti za pridobivanje izkušenj. Te pa so, kot vemo, 
najboljši načini učenja. Ponosna sem na naše učence in delo z njimi je pravi užitek. 
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mag. Monika Pajič  
Osnovna šola Beltinci 

V SODELOVANJU Z NARAVO PRI LIKOVNEM KROŽKU 
 
Povzetek 
Svet se spopada z reševanjem ekoloških problemov. Ekoart umetniki na probleme 
opozarjajo s svojimi umetninami. Eden od načinov, kako lahko tudi učenci 1. razredov 
prispevajo delček k ohranjanju in ozaveščanju o okoljevarstvenih problemih, je lahko ravno 
tako eko ustvarjanje. Pri likovnem krožku, ki ga ponudimo v prvem razredu, poskušam s 
pomočjo eko vsebin, motivov, odpadnih materialov, reprodukcij ekoart umetnikov … pri 
učencih, ustvarjalcih in opazovalcih izdelkov, spodbuditi ekološko zavest. 
 
Ključne besede: likovni krožek, eko vsebine, učenci 1. razreda 
 
 

COOPERATION WITH NATURE AT ART LESSONS 
 
Abstract 
The world is trying to solve ecological problems. Eco artists warn about the problems with 
their works. One of the ways the first graders can contribute their part to raising awareness 
of such problems is by making eco creations. At after-school Art lessons with first graders 
we try to raise ecological awareness with ecological themes, motives, waste materials, 
reproductions of eco artists … 
 
Keywords: after-school Art lessons, ecological themes, first graders 
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Uvod 

Številni likovni umetniki se danes na različnih področjih ukvarjajo z okoljsko problematiko 
in s tem vplivajo na trajnostni razvoj. S svojimi deli skušajo ljudi na umetniški način opozoriti 
na problem odpadkov, posledično pa na onesnaževanje okolja in izumiranje nekaterih živih 
bitij (Demos, 2013; Jowesy in Aguayo, 2017). Na tak način kažejo ne samo na odnos do 
narave, ampak izražajo tudi skrb brezbrižnega odnosa ljudi oz. družbe do narave. Poskušajo 
pa pritegniti tudi tiste osebe, ki so najbolj pasivne. Prepoznamo jih pod pojmom ekoart. V 
vsebinah, obliki in materialu se dotikajo ekološke etike (Meade, 2008; Zupančič in Duh, 
2009; Inwood, 2013; Duh, 2016; Herzog, 2017). 
 
Učenci, ki obiskujejo ekošole, naj bi imeli bogatejše znanje o okoljskih vsebinah (Ozsoy, 
Ertepinar, Saglam, 2012). Naša osnovna šola je že dolga leta vključena v mednarodno 
uveljavljen program Ekošola. Mnogo dejavnosti prepletamo z eko vsebinami. Ekološka 
tematika je nikoli izpeta tema. Veliko se govori o ekoloških problemih. Strah zbujajoče so 
spremembe, ki naj bi bile posledice globalnega segrevanja Zemlje. 
 
O okoljskih problemih se je potrebno pogovarjati že z najmlajšimi učenci in jih naučiti, da 
bo čisto okolje za njih vrednota. To lahko na poseben način dosežemo tudi z ustvarjanjem. 
Učenci tako lahko s pomočjo likovnega dela, pri katerem so se dotaknili okoljske 
problematike, pokažejo na svoj odnos do narave. Z dobro motivacijo in s pomočjo likovnih 
del umetnikov, ki ustvarjajo z mislijo na naravo in okolje, v katerem živimo, bi učence 
pritegnili, da bi tudi sami postali bolj ekološko osveščeni (Inwood, 2013; Tutchell, 2014; Duh, 
2016; Herzog, 2017). 
 
Kako lahko učenci prvega razreda prispevajo k ohranjanju naravnega okolja? Se ti sploh 
zavedajo, da lahko tudi oni prispevajo k ohranjanju narave? Mogoče lahko tudi najmlajši 
učenci šokirajo in tako gledalce spodbudijo, da začnejo ti razmišljati in morebiti ukrepati v 
prid narave. 
 
Kar nekaj je učencev, ki radi rišejo, slikajo, kiparijo … ali kako drugače likovno ustvarjajo. Na 
ta način svoja čustva izražajo preko ustvarjanja (Tutchell, 2014). S tem namenom učencem 
v 1. razredu ponudimo tudi likovni krožek. Tako lahko tisti, ki jim je to všeč, to pogosteje 
počnejo. 
 
Učni načrt za likovno umetnost (2011) predvideva, da naj se vsebine iz omenjenega učnega 
načrta povezujejo tudi z drugimi učnimi načrti. Tako se ekološke vsebine povezujejo z 
učnim načrtom za spoznavanje okolja. Sama pa jih uporabljam tudi pri likovnem krožku. 
 
V stolpcu z operativni cilji je pri kiparstvu zapisano, da naj učenci iz odpadne embalaže 
sestavijo kip. Pri arhitekturi pa naj prav tako iz odpadnega materiala ustvarijo preproste in 
sestavljene prostore (prav tam). To lahko povežemo z ekološkimi vsebinami, saj učenci pri 
svojem delu uporabijo materiale, ki bi jih drugače zavrgli (Inwood, 2013). 
 
Ekološke vsebine pa lahko vpletamo tudi pri izbiri motivov in pri predstavljanju likovnih del 
umetnikov (Zupančič in Duh, 2009; Herzog, 2017). 
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Nekaj raziskav je že pokazalo, da so učenci, ki so pri likovni umetnosti ustvarjali v ekološkem 
duhu, kasneje izkazali večjo ozaveščenost o ekoloških problemih in večjo empatijo do 
okolja (Herzog, 2017; Jowesy in Aguayo, 2017). 
 
Priprava in izvedba dela 

Učni načrt za likovno umetnost (2011) predvideva uporabo različnih materialov, od lesa in 
papirja do različnih plastik. Nenazadnje lahko k temu prištejemo še odpadni material 
(plastenke, plastični pokrovi, zamaški, najrazličnejša kartonska in plastična embalaža, 
računalniški odpad …). Na tak način lahko učenec spoznava in raziskuje material, ki ga ima 
pred sabo, in ga skuša uporabiti v svojem likovnem delu (Tutchell, 2014). 
 
Da bi likovno delo kar se da dobro uspelo, poskušam učence čim bolj motivirati in pripraviti. 
Pri motivaciji lahko uporabimo posnetke, zvoke, razne aplikacije (Jowesy in Aguayo, 2017), 
ki še bolj pritegnejo k ekološkemu načrtovanju oz. izvajanju likovne naloge. Pri izbiri 
umetnikov, ki jih predstavim pred vsakim ustvarjanjem, si pomagam s predlogi, ki so 
predstavljeni v magistrskem delu gospe Bojane Krašovec (2016). Pri načrtovanju pa mi je v 
veliko pomoč tudi priročnik Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne šole (2003). 
V nadaljevanju bom predstavila, kako pri likovnem krožku vpletam eko vsebine pri 
posameznem področju. 
 
Preglednica 1: Prikaz likovnih področij, ciljev, nalog in predstavljenih umetnikov z njihovimi 
deli pri načrtovanju eko vsebin pri likovnem krožku v 1. razredu. 
 

Št. 
ur 

področje Likovni cilji 
Učenci: 

Naloga 
(orodje, 
material) 

Predstavljeni 
umetnik in delo 

2 RISANJE – narišejo oblike in jih izpolnijo z linijami in 
točkami; 

– spoznavajo značilnosti različnih risarskih 
materialov in pripomočkov; 

Ekovozilo 
(risanje na 
časopisni 
papir) 

Mark Powell: 
Objects – car 
(avto) 

2 SLIKANJE – razvijajo slikarske zmožnosti in negujejo 
individualni slikarski izraz; 

Spominska 
znamka ob 
dnevu Zemlje 
(voščenke) 

Pat Durr: Pushing 
tin (potiskati 
pločevinko), 1999 

2 GRAFIKA  – iz različnih materialov izdelajo matrico in jo 
ročno odtisnejo; 

Rože (gravura 
v odpadno 
tetrapak 
embalažo) 

Črtomir Frelih: 
Rože II 

3 KIPARSTVO – za kiparsko izražanje uporabljajo reciklirane 
materiale, embalažo in naravne materiale, 
lahko pa tudi različna lepila, lepilne 
trakove, vrvice, žice in druge materiale; 

Afriška žival 
(odpadna 
embalaža) 

Sayaka Kajita 
Ganz: Riba 

3 ARHITEKTURA  – za izražanje na področju arhitekture 
uporabljajo reciklirane materiale, embalažo 
in naravne materiale, lahko pa tudi različna 
lepila, lepilne trakove, vrvice, žice in druge 
materiale (Učni načrt, 2011). 

Hišica za 
škrate – delo v 
naravi (naravni 
material) 

Jeroen Beekmans: 
Hotel za žuželke, 
2013 
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Vsem omenjenim področjem pa je skupen cilj, da učenci ob likovnih delih, motivih in 
materialih spoznavajo ekološke vsebine. Pri arhitekturi in kiparstvu učenci delajo skupinsko 
(trije ali štirje učenci), pri ostalih področjih pa individualno. 
 
Da pa bi bil pravi namen ustvarjanja dosežen, se je potrebno o končnem izdelku tudi 
pogovoriti (Hallam, Das Gupta, Lee, 2011; Tutchell, 2014; Herzog, 2017). Učenci zato, ko 
končajo z likovnim ustvarjanjem, svoj izdelek vrednotijo. Povedo, kaj so ustvarili, kako so to 
naredili, ali so z izdelkom zadovoljni, bi še kaj dodali, odvzeli ... Pohvalimo vsak izdelek 
posebej, saj se pri vsakem najde kaj dobrega, kajti krožka ne obiskujejo le nadarjeni, ampak 
tudi ustvarjanja in druženja željni učenci. Vse dokončane izdelke na koncu tudi razstavimo 
v avli šole ali na hodniku. 
 
Pri pripravi letnega načrta za likovni krožek vedno pustim nekaj ur, ki niso ekološko 
obarvane, kljub temu pa za ustvarjanje v okviru le-teh poskušam uporabiti podlage in 
materiale, ki bi jih drugače zavrgli (koledarski papir, kartonska embalaža …). Nekaj ur 
pustim neopredeljenih tudi, da lahko, glede na interes učencev, izvajanje katere naloge še 
podaljšam ali nadgradim. 
 
Krožek izvajam enkrat tedensko eno uro, kar je dobro, saj to ustreza mlajšim učencem, ki 
se hitreje naveličajo dela; vendar problem nastane, ker ti izdelka ne dokončajo, zato jih 
moram naslednjič vnovič motivirati za delo. Tako je potrebno vse dvakrat pripravljati in 
pospravljati. Včasih komaj dobro začnemo, pa je ure že konec. Kljub vsemu pa so izdelki na 
koncu lepi, in kar je najpomembnejše, vsi smo zadovoljni. 
 

 
Slika 1: Kipi iz odpadne embalaže. 
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Slika 2: Spominske znamke ob svetovnem dnevu Zemlje. 

 
Zaključek 

Ljudje prepogosto ne znamo sodelovati z naravo. Mislimo si, da sami ne moremo pripomoči 
k spremembam pri ohranjanju našega planeta. Sama nisem tega mnenja, zato sem pri 
likovnem krožku v 1. razredu (pri načrtovanju) poskušala teme in motive pripraviti tako, da 
bi učenci hkrati skozi likovno ustvarjanje spoznavali okoljske vsebine, pozitivne strani 
sodelovanja z naravo, in nenazadnje (tako kot številni umetniki) skušali pri gledalcih 
vzbuditi zavest, da bi z naravo sodelovali, ne delali proti njej. Menim, da so na likovnem 
področju vrata široko odprta domišljiji, da lahko vpletamo ekološke tematike in na tak način 
učencem ter opazovalcem približamo okoljevarstvene vsebine. Tak način je tudi najmlajšim 
učencem osnovne šole najbližji. 
 
Krožek obiskujejo tudi likovno manj spretni učenci, ki zelo radi prihajajo, saj delamo vedno 
kaj zanimivega in ne uporabljamo zgolj risalnega lista. Učencem je zelo všeč, da imajo 
priložnost, da predstavijo, kaj je nastalo oz. kaj so ustvarili. Komaj čakajo, da svoj izdelek 
odnesejo domov oz. ga svojim staršem pokažejo na razstavi. Razstavimo pa vse izdelke, saj 
je vsak učenec vložil v svoj izdelek veliko truda in časa. 
 
Učni načrt in tudi nekatere raziskave priporočajo, da učenci obiščejo kakšne likovne 
razstave oz. obiščejo galerijo ali pa organizirajo pogovor s kakšnim umetnikom (Učni načrt, 
2011; De Backer idr., 2012; Lemon idr., 2013). Še posebej zanimivo bi bilo v prihodnje obiskati 
galerijo z likovno razstavo kakšnega ekoart umetnika, ali pa ga celo spoznati. 
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Menim, da lahko majhne zgodbe, majhnih otrok, prav tako pritegnejo na videz še tako 
nezainteresiranega opazovalca. Zato se bomo še naprej trudili, da bo delo pri likovnem 
krožku prepleteno z eko vsebinami, da bo zanimivo, vsakič drugačno, da bodo učenci radi 
prihajali in komaj čakali dan, ko je na urniku krožek.  
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KOLEDAR VREDNOT 
 
Povzetek 
Učitelj na razredni stopnji osnovnošolskega izobraževanja pomembno vpliva na vrednote 
in oblikovanje stališč pri učencih, saj preživi z njimi precej časa. Preko aktivne vloge učencev 
in učiteljevega direktnega in indirektnega (osebni zgled) vpliva učenci ponotranijo nekatere 
vrednote, ki pripomorejo k vzpostavitvi pozitivne klime v razredu. Predstavila bom razredni 
projekt Koledar vrednot, zastavljen za različni ciljni skupini: učence in širšo lokalno 
skupnost. Zbrala sem nekaj dejavnosti, ki so pripomogle h krepitvi razumevanja, usvajanja 
in udejanjanja vrednot. 
 
Ključne besede: vrednote, lokalna skupnost, šola 
 

VALUE CALENDAR 
 
Abstract 
A class teacher in the primary school is an influence on student's values and formation of 
opinions, because one spends a lot of time with them. With active role of students and 
teacher's direct or indirect influence (role model), students internalise some values that aid 
to positive classroom atmosphere. I present the class project Value calendar, planned on a 
different target group: students and local community. I gathered some activities that aid 
to build-up understanding, assimilation and actualisation of values. 
 
Keywords: values, local community, school 
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Koledar vrednot 

Cenimo lahko različne stvari. Nekateri ljudje cenijo ene, drugi druge vrednote. Te razlike 
posledica dolgotrajnega procesa, v katerem so ponotranjili vrednote svoje okolice in 
najbližjih ljudi, ali pa tiste, ki so jih kakor koli drugače pritegnile. Ker so vrednote 
ponotranjene ali pa globoko zasidrane v nas, vsako njihovo primerjanje v smislu primerne 
oziroma neprimerne lahko vodi v nerazumevanje in konflikte. Obstajajo vrednote, ki jih 
ljudje univerzalno visoko cenimo, spet druge so odraz zgodovinskega obdobja, kulturnega 
okolja in trenutne družbene klime  
(http://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_vrste_vrednot.html). 
 
Pri poučevanju učencev na razredni stopnji sem opazila, da nekateri učenci: 

- ne zmorejo mirno reševati konfliktnih situacij, 
- ne znajo oprostiti, se opravičiti, se poslušati, 
- niso spoštovali sošolcev, učiteljev, staršev, starih staršev, 
- niso odgovorni in ne vidijo pomena v izobraževanju, 
- ne skrbijo za svoje zdravje in čisto okolje, 
- nimajo narodne zavesti. 

 
Zato sem se odločila, da na področju razumevanja, usvajanja in udejanjanja vrednot 
oblikujem razredni projekt, v okviru katerega sem želela, da učenci: 

- postanejo bolj čuteči, strpni, spoštljivi do sošolcev, učiteljev, staršev, starih staršev,  
- vzpostavijo dobre medvrstniške odnose, 
- skrbijo za svoje zdravje in čisto okolje, 
- postanejo odgovorni in se zavedajo pomena osnovnošolskega izobraževanja, 
- čutijo pripadnost slovenskemu narodu. 

 
Razredne vrednote 

Razredni projekt sem izvajala z učenci, ki so bili v kombiniranem oddelku. Vedela sem, da 
jih bom poučevala dve šolski leti, zato bom lahko evalvirala napredek. V nekaterih mesecih 
smo izvedli dejavnosti v povezavi z eno vrednoto, spet drugič smo udejanjili več različnih 
vrednot. 
 
  

http://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_vrste_vrednot.html
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ČAS VREDNOTA DEJAVNOSTI 

januar pravičnost Pravila igre pri športu 

februar sreča Voščilnica 

marec pogum 
narodni ponos 

Plakat izumov, 
Prireditev ob mednarodnem 
dnevu maternega jezika 

april ohranjanje okolja Čistilna akcija v občini 

maj zdravje, 
spoštovanje 

Šola v naravi, 
Srečanje starejših občanov 

junij prijateljstvo »Baloni prijateljstva« 

julij narodni ponos Prireditev ob občinskem prazniku 

september prijateljstvo »Harmonika prijateljstva« 

oktober odgovornost 
strpnost 

Pravice in dolžnosti, 
Pisanje pisma v prihodnost 
Mednarodni likovni natečaj 

november mir in odpuščanje, 
narodni ponos 

»Svečka miru«, 
natečaj Spominska obeležja 

december poštenost 
vera 

Dramski prizori, Srčki, 
Predstava Božična noč 

 
Dejavnosti, ki so pripomogle h krepitvi razumevanja, usvajanja in udejanjanja vrednot sem 
locirala na dve področji. Dejavnosti, izvedene na šoli (sami ali v sodelovanju z drugimi učenci 
naše šole) in dejavnosti, izvedene v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 
 
Dejavnosti, izvedene na šoli 

Pravičnost  
a) Namen izvedene dejavnosti 
Dosledno upoštevanje pravil. 
b) Opis dejavnosti 
Učenci so pri športu izbrali eno tekmovalno igro oziroma igro pri kateri se igra na izpadanje. 
Igri, ki so jih učenci izbrali sta naslednji: med dvema ognjema, avioni –poplava - potres. 
Izbrano igro so učenci priredili tako, da je potekala brez izpadanja in tako, da so si 
igralci/tekmovalci med igro med seboj pomagali. Ko so učenci oblikovali nova pravila za 
posamezno igro, so odigrali vsako od njih. Sledil je razgovor z učenci, katera igra jim je bolj 
všeč in zakaj. 
 

Sreča  
a) Namen izvedene dejavnosti 
Razveseliti in osrečiti sošolca. 
b) Opis dejavnosti 
Želela sem, da učenci ob bližajočem prazniku (valentinovo) razmišljajo, kako lahko osrečijo 
sošolce, ne da bi kaj kupili. Učenci so izžrebali sošolca, kateremu so izdelali voščilnico. V 
samem voščilu so zapisali vzpodbudne misli in želje. Na podoben način so praznovali 
rojstne dneve. Za učenca, ki je praznoval, so izdelali rojstnodnevno voščilnico in zapisali 
voščilo. Tako so se med njimi razvijali pozitivni medvrstniški odnosi.  
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Pogum 
a) Namen izvedene dejavnosti 
Povezati pogum in uspeh kot nekaj vzajemnega. 
Zavedanje, da si pogumen, če se zavzameš za sošolca, ki ga izločajo. 
b) Opis dejavnosti 
Želela sem, da učenci pogum povežejo z izzivom, da razmišljajo o pogumu izumiteljev, ki so 
s svojimi idejami seznanjali širšo okolico ljudi. Izpostavila sem, da je pogumno dejanje tudi 
to, da se zavzameš za sošolca, da se upaš izpostaviti pred množico. Tako bi omejila 
medvrstniško psihično nasilje. Želela sem, da se učenci, ki so samozavestni in imajo 
pozitivno samopodobo, zavzamejo za šibkejše sošolce. 
Dejavnosti sem navezala na izumitelje, saj so bili velikokrat tarča posmeha ravno zaradi 
tega, ker so bili v svojih razmišljanjih napredni ter kljub posmehu niso obupali. Učenci so 
poiskali in predstavili izume, ki nam danes lajša življenje. V večji meri so izpostavili nekatere 
slovenske izumitelje. V naslednjem koraku so izdelali plakat pogumnih izumov. Z učenci 
smo se pogovorili o tem, kaj vse se jim je zdelo pogumno in koliko poguma je bilo potrebno 
vložiti v to, da so izumitelji ljudi prepričali o koristi posameznega izuma. 
 
Zdravje 
a) Namen izvedene dejavnosti 
Prevzeti odgovornost za svoja dejanja. 
Zavedanje lastne odgovornosti za svoje zdravje. 
b) Opis dejavnosti 
Učenci so odpotovali v šolo v naravi. Na Debelem rtiču so preživeli 5 dni. Vsak nov dan smo 
pričeli z jutranjo vadbo ob morju, na plaži. Učitelj športa je predstavil različne tehnike 
dihanja, druge sprostitvene tehnike ter skupaj z njimi izvedel določene vaje za razgibavanje 
telesa. Pogovorili smo se o pomenu športa in določenih telesnih aktivnostih za naše zdravje 
in splošno počutje. Po jutranji vadbi je sledilo umivanje (osebna higiena) in zajtrk.  
Dopoldan in popoldan so učenci v bazenu izpopolnjevali svojo tehniko plavanja. Izvedli so 
dva daljša pohoda, večkrat so se preizkusili na trim stezi, ki je bila v bližini.  
Z učenci smo se pogovorili o pomenu hrane in zadostne količine vode za zdrav razvoj, 
telesne aktivnosti in vzdržljivost ob telesnih naporih.  
 
Prijateljstvo 
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Poglobiti prijateljske vezi med sošolci.  
b) Opis dejavnosti: 
Učence in učenke sem spodbudila k razmišljanju, kako lahko razveselijo in osrečijo sošolce 
ob koncu šolskega leta.  
 
Junij 
Učenci so predlagali, da zapišejo lepe, vzpodbudne misli, iskrene želje svojim sošolcem. Te 
misli, želje so zapisali na balone, ki so jih odnesli domov.  
 
September 
V začetku šolskega leta so učenci izdelali „harmoniko prijateljstva“. Vsak učenec je za 
svojega sošolca zapisal dobro lastnost. Lastnost, zaradi katere je posameznik poseben, 
dober, uspešen. Vsak je svojo „harmoniko prijateljstva“ odnesel domov in jo shranil na 
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posebno mesto. Ko bodo učenci imeli občutek, da česa ne zmorejo ali bodo mnenja, da so 
neuspešni, bodo prebrali, kaj jim sporočajo sošolci. Tako bodo motivirani, da vztrajajo in se 
trudijo po svojih najboljših močeh. 
 
Mir in odpuščanje 
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Ohranjanje miru in odpuščanje. 
b) Opis dejavnosti: 
1. Razmišljanje o besedi MIR ob umirjeni glasbi. 
Ob umirjeni glasbi smo se v tišini posedli v krog učenci treh razredov. Na tabli je nastajala 
tabelska slika (MIR in ptica, simbol miru ). Spodbudila sem razmišljanje učencev z izjavo: 
Zagotovo si že kdaj komu rekel: „Daj mi mir!“ ali „Pusti me pri miru!“ ali „ Pomiri se!“ Učenci 
so ves čas razmišljali brez besed in poslušali svoj notranji glas. 
2. Podarjanje notranjega miru s »svečko miru«. 
Učenci so razmišljali o svojih dejanjih, ko so kdaj koga užalili, mu, storili krivico ali ga celo 
udarili. V znamenju miru so podali svečko miru tistemu, ki so mu iz kakršnegakoli razloga 
želeli podariti mir/spravo. To so storili brez besed, počasi in s pogledom v oči. 
3. Sestavljanje sestavljanke – ptice miru.  
Spodbudili smo razmišljanje o načinih ohranjanja miru v razredu, v šoli, vsepovsod. V tišini 
so razmišljali. Vsak je dobil kos sestavljanke – ptice miru razreda. Izbral si je poljubno barvo 
voščenke, barvo, ki mu trenutno predstavlja notranji mir. Pobarvani kos so prilepili na 
skupno sestavljanko, da je nastal simbol – Ptica miru. 
4. Podelitev miru ob plakatu 
Učenci razredov so si izmenjali ptici miru – podarili so si mir. Razredničarki sva zlepili ptici 
miru s kljunčkoma skupaj in oblikovali smo plakat o vrednoti MIR, ki krasi avlo in opozarja 
na vrednoto mimoidoče obiskovalce šole. 
 
Odgovornost 
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Razvijanje celovitega značaj posameznika. Prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja, 
uspeh oz. neuspeh. Zavedanje pomembnosti izobraževanja, pravic in dolžnosti. 
b) Opis dejavnosti: 
1. Učenci so razmišljali in zapisovali, kaj pomeni biti odgovoren, naštevali so primere 
odgovornega in neodgovornega obnašanja/ravnanja v razredu. 
2. V skupinah so izdelali plakate o pravicah in dolžnostih osnovnošolskih otrok.  
3. Razmišljali so, kaj želijo doseči v šoli, pri pouku? 

Kaj morajo storiti, da realizirajo te cilje? 
Izdelali so načrt za spremembe. 

4. Napisali so pismo sebi. Pismo bodo prebrali ob koncu šolskega leta.  
 
V pismu so razmišljali in odgovorili na zastavljena vprašanja. 
a) Kaj jim je v šoli všeč in česa ne marajo? 
b) Kateri je najljubši in najmanj priljubljeni učni predmet? 
c) V čem so uspešni, kje imajo težave? 
d) Česa bi se v tem šolskem letu najbolj razveselili? 
e) Česa se želijo naučiti? 
f) Kateri so njihovi cilji v tem šolskem letu? 
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g) Kako bodo dosegli zastavljene cilje? 
Vsa napisana pisma so oddali učiteljici in jih prebrali ob koncu šolskega leta. Takrat so 
razmislili, ali so z odgovornim obnašanjem/vedenjem dosegli zastavljene cilje. 
 
Poštenost 
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Razvijanje dobrih medvrstniških odnosov. 
zavedanje, da je poštenost ena od vrednot, ki vpliva na dobre medosebne odnose. 
b) Opis dejavnosti: 
1. Dramski prizorček 
Učenci so uprizorili različne dramske prizorčke. Odigrali so situacije, v katerih so prikazali 
pošten ali nepošten odnos do sošolcev, prijateljev, družinskih članov. 
2. Srčki 
Vsak učenec je iz barvnega papirja izrezal srček. Nanj zapisal, kaj odlikuje poštene ljudi. 
Okrog srčka pa je zapisal primere lastnega poštenega ravnanja. 
 
Dejavnosti, izvedene v sodelovanju z lokalno skupnostjo 

Spoštovanje  
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Čuječe, strpno, spoštljivo dojemanje svoje okolice (starih staršev in starejših občanov). 
Spoštovanje, pomaganje starejšim ljudem. 
b) Opis dejavnosti: 
Učenci so pripravili kulturni program s katerim so sodelovali na tradicionalnem srečanju 
starejših občanov naše občine. Sledilo je druženje s starejšimi občani. 
 
Vera  
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Čuječe, strpno, spoštljivo dojemanje svoje okolice.  
b) Opis dejavnosti: 
Učenci so sodelovali v predstavi Božična noč (žive jaslice). Nastopili so v kulturno - verskem 
dogodku po svetopisemskem izročilu Kristusovega rojstva. V predstavi je sodelovalo 
približno 120 ljudi. Poleg igralsko govornega dela, je v predstavo vključenega veliko petja. 
Učenci so se vključili z recitali v vlogah angelov in pastirjev. Predstavo je vsako leto obiskalo 
veliko obiskovalcev tudi iz sosednjih občin. 
 
Umetnost in kultura  
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Zavedanje, da je jezik eden od najbolj prepoznavnih prvin identitete in kulture. Spoznanje, 
da je materinščina pomemben gradnik kakovostnega izobraževanja in večjezičnosti za 
prihodnost. 
b) Opis dejavnosti: 
V letih 2016-2018 sem organizirala in koordinirala prireditve namenjene mednarodnemu 
dnevu maternega jezika, z aktivnim vključevanjem učencev v sam kulturni program 
prireditve. V letih 2017 in 2018 je bil slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. 
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Narodni ponos  
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku Občine Razkrižje je namenjena ohranjanju 
spomina na največjo enotnost slovenskega naroda, kar je bil temelj za to, da smo postali 
samostojna država Slovenija. Občinski praznik temelji na srčni, enotni in pogumni obrambi 
slovenske samostojnosti in neodvisnosti v osamosvojitveni vojni 1991. Tudi naši kraji so za 
osamosvojitev Slovenije dali velik prispevek. 
b) Opis dejavnosti: 
Učenci sodelujejo z literarnimi prispevki, ki jih sami napišejo v okviru natečaja Spominska 
obeležja pripovedujejo. Navadno so to pesmi, ki opevajo življenje ljudi na obmejnem 
območju Republike Slovenije, kratke zgodbe povezane z obeležitvijo ali pa so zapisi 
spominov pričevalcev o dogodkih med osamosvojitveno vojno na ozemlju Občine 
Razkrižje.  
 
Ohranjanje okolja  
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Ozaveščanje o varovanju našega planeta, o skrbi za čisto in zdravo okolje.  
b) Opis dejavnosti: 
V okviru spomladanskega čiščenja in urejanja okolja smo se pridružili čistilni akciji, ki jo je 
organizirala Občina Razkrižje. 
 
Strpnost 
a) Namen izvedene dejavnosti: 
Pod okriljem Centra Janeza Levca Ljubljana, poteka tudi Mednarodni likovni natečaj Igraj 
se z mano. Namen je spodbujati aktivno sodelovanje med otroki in mladostniki s posebnimi 
potrebami. V ospredje je postavljena pravica do enakosti in nediskriminacija. 
b) Opis dejavnosti: 
V okviru Mednarodnega festivalskega leta Igraj se z mano je letos že enajstič tradicionalno 
potekal Bodi umetnik - Mednarodni likovni natečaj Igraj se z mano z razstavo likovnih del. 
Z učenci smo pri likovni umetnosti pripravili likovne prispevke in smo se udeležili kulturno 
likovnega dogodka Igraj se z mano v Ljubljani. 
 
Sklepne besede 

Učenci so s svojim ravnanjem prispevali k prijetnejšemu počutju v razredu, k boljšim 
medvrstniškim odnosom in spoštljivejšemu odnosu do učiteljev in bližnjih. S svojim 
ravnanjem so soustvarili pozitivno razredno klimo. Okrepili so zavedanje pomena 
spoštovanja pravil, ki smo jih skupaj oblikovali. Oddelčna pravila so bolj upoštevali. Zaznala 
sem večjo motiviranost za soočanje z izzivi in premagovanje strahov. Uvedli smo minuto za 
zdravje (vsaka 4. šolska ura). Doumeli so, da so pomemben del družbe v kateri živijo, tako 
v šoli, doma in pri prijateljih. Spoznali so, da spoštljivo ravnanje v družbi rodi spoštljiv 
vzajemni odnos. Zavedajo se, da morajo skrbeti za naravo, saj se redno vključujejo v čistilne 
akcije v občini. Z veseljem sodelujejo pri različnih kulturnih dejavnostih v naši občini, različni 
projekti jim predstavljajo izziv. 
 
Moje angažiranje, da učenci udejanjajo vrednote na različnih področjih lokalnega življenja, 
je bilo opaženo s strani staršev in predstavnikov občinskega sveta, saj sem prejela občinsko 
priznanje za vestno opravljeno strokovno pomoč pri izvajanju kulturnih dejavnosti v občini.  
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Mojca Petek  
Osnovna šola Zreče 

VRTNARJENJE V OSNOVNI ŠOLI 
 
Povzetek 
Na Osnovni šoli Zreče se z vrtnarjenjem ukvarjamo že šest let. Veliko otrok je doma v blokih, 
tam pa se le redko srečajo s pridelavo rastlin. Ko sem videla, kako zelo otroke narava vedno 
znova navdušuje, kako potrebujejo stik z zemljo, sem se odločila, da svojim učencem 
ponudim poleg rednega pouka, še nekaj teh aktivnosti. Ob šoli smo uredili majhen vrtiček, 
ki nam služi kot prostor, kjer poskušamo z otroci na sproščen način dosegati nekatere cilje 
trajnostnega razvoja. Zelo pomembna se nam zdi težnja k samooskrbi, znanje o pridelavi 
hrane, poučenost o škodljivosti škropiv in pomenu zdrave prehrane ter pomen 
zmanjševanja in recikliranja odpadne embalaže. Ker otroci vse več časa preživijo v virtualnih 
svetovih, neposrednega stika z naravo pa imajo vse manj, se nam zdi koristno, da 
poskusimo z nekaterimi dejavnostmi v šoli otroke spodbujati k ponovni obuditvi tega. V 
svojem prispevku predstavljam nekaj dejavnosti, ki so se izkazale kot dobra praksa. 
 
Ključne besede: vrtnarjenje, otroci, šola, projekt 
 
 

GARDENING IN ELEMENTARY SCHOOL 
 
Abstract 
The Zreče Elementary School has been engaged in gardening for 6 years. Many of our 
students live in apartment buildings, where they rarely come across plant growing. When I 
noticed how excited children get about nature and how much they need to be in direct 
contact with soil, I decided to offer my students some gardening activities in addition to 
the regular curriculum. We created a small garden next to the school where the children 
and I strive to achieve some sustainable development goals in a relaxed environment by 
focusing on the importance of self-sufficiency, understanding food production and adverse 
effects of spray drifts in addition to the importance of a healthy diet, reducing and recycling 
waste packaging. Because children spend an increasing amount of time in the virtual world 
and are considerably less in direct touch with nature, we find it beneficial to introduce 
specific school activities which aim to increase their interaction therewith. 
 
Keywords: gardening, children, school, project 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

601 

Vrtnarjenje v osnovni šoli 

Kako smo začeli 

Na Osnovni šoli Zreče se z vrtnarjenjem ukvarjamo že šest let. Pričeli smo, ko smo na šolo 
po pošti prejeli semena in smo jih želeli na nek način uporabiti. Ker pri šoli nismo imeli 
urejenega vrtička, smo semena posejali v korita (fotografija 1). Otroci so z navdušenjem 
vsako jutro, ob vstopu v učilnico, najprej preverili, če so semena že vzklila. Noto so vsak dan 
znova z zanimanjem opazovali, kako so iz drobnih semen zrasle najprej majhne bilke, ki so 
se kmalu okrepile in razvijale. Zanimivo je bilo, kako so otroci opazili mnoge drobne stvari, 
na katere odrasli nismo več pozorni. Veliko otrok je doma v blokih, tam pa se le redko 
srečajo s pridelavo rastlin. Ko sem videla, kako zelo otroke narava vedno znova navdušuje, 
kako potrebujejo stik z zemljo in odkrivanje narave na sproščujoč način, sem se odločila, da 
svojim učencem ponudim poleg rednega pouka, še nekaj teh aktivnosti. Ko so rastline v 
koritih zrastle toliko, da bi jih bilo treba presaditi na prosto, smo se, glede na to, da imamo 
na voljo veliko šolskih zelenic, odločili na njih urediti še pravi šolski vrt. Hišniku ni bilo težko 
narediti dvignjene gredice, ki je bila za začetek dovolj velika, da smo posejali redkvico, nekaj 
solate, posadili jagode, sadike paradižnika in paprike, ki so nam v učilnici krasno uspele, 
uredili kotiček z zelišči in nekaj okrasnih rastlin.  
 

 
Fotografija 1 

 
Projekt 

Sama že vrsto let na šoli vodim projekt Unesco, s katerim želimo med drugim razvijati 
občutek pripadnosti globalni skupnosti in prispevati k doseganju ciljev trajnostnega 
razvoja. V zadnjih treh letih se predvsem osredotočamo na točko 4.7 četrtega cilja 
trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030. Ta točka opisuje Izobraževanje za globalno 
skupnost (angl. Global Citizenship Education in Izobraževanje za trajnostni razvoj (angl. 
Education for Sustainable Development). In težnja k samooskrbi, znanje o pridelavi hrane, 
poučenost o škodljivosti škropiv, pomenu zdrave prehrane se nam zdi vedno 
pomembnejša. Tako skušamo čim več učencev in posredno tudi staršev navdušiti za 
samostojno pridelavo hrane. V okviru Unesca sem pripravila projekt »Unesco vrtički – v 
sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo«, da bi svojo pozitivno izkušnjo delila še 
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z ostalimi šolami, ki so vključene v slovensko Unesco Asp net mrežo šol. V projektu je z nami 
sodelovalo okrog 50 osnovnih in srednjih šol, vrtcev in zavodov.  
 
Razpis projekta »Unesco vrtički – v sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo« (kot 
je bilo objavljeno na spletni strani Unesco Asp net mreže) 
 
Otroci danes vse več časa preživijo v virtualnih svetovih, neposrednega stika z naravo in 
pridelavo hrane pa imajo vse manj. S projektom želimo otroke navdušiti za sobivanje z 
naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin, hkrati pa želimo mlade generacije ozaveščati o 
pomenu samooskrbe, saj hrana spet postaja pomembna, celo draga dobrina, 
povpraševanje po kakovostnih, ekoloških izdelkih pa narašča. 
 
V okolici vrtca ali šole si uredimo vrt (sadovnjak), na katerem gojimo rastline. Vrtičke lahko 
uredimo tudi v učilnicah (npr. lončkih ali koritih – zelišča). Sadike otroci odnesejo tudi 
domov in tako spodbudijo starše k vzgajanju rastlin. Ob tem lahko izvajamo dejavnosti, ki 
so kakorkoli povezane z odgovornim ravnanjem do svojega zdravja (npr. priprava zdravih 
obrokov, gibalne dejavnosti, ipd.).  
 
Dejavnosti povezane s projektom izvajamo skozi celo šolsko leto, v mesecu maju pa z nami 
delite primere dobre prakse in fotografije, ki so nastale skozi dejavnosti celega šolskega 
leta (pošljete povezavo do vaše spletne strani, kjer ste dokumentirali proces dela).  
 
Odzivi 

Odziv na projekt je bil množičen, sodelovanje ni bilo povezano z velikimi materialnimi 
stroški, da se ga izvesti tudi popolnoma brez dodatnih finančnih sredstev, le z nekaj dobre 
volje hišnika. S tem, ko so šole pošiljale povezavo do svojih dejavnosti, smo dobili ostali 
sodelujoči v projektu nove ideje in spodbude za delo.  
 
Program Šolski ekovrtovi 

Leta 2016 smo se vključili še v program Šolski ekovrtovi, ki deluje pod okriljem Inštituta za 
trajnostni razvoj. Želeli smo si naš šolski vrt razširiti, ob dodatni vključitvi v projekt Eathink 
smo imeli možnost pridobiti finančna sredstva in strokovno pomoč pri tem. Vključitev v 
program nam omogoča tudi strokovna izobraževanja in terenske delavnice na tem 
področju, izmenjavo izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi šolami in vrtci, dovoljenje 
za uživanje hrane iz šolskega vrta, pridobitev znaka pa javno prepoznavnost in priznanje 
naši šoli. Za pridobitev znaka mora šola izpolnjevati merila ekološkega vrtnarjenja:  

- kompostiranje, 
- uporaba ekoloških ali kemično netretiranih semen, 
- načrt kolobarjenja, ki ga upoštevamo pri gojenju rastlin, 
- organsko gnojenje, 
- trajnostno gospodarimo z vodo, 
- na vrtu ne uporabljamo nobenih kemično – sintetičnih pesticidov ali gnojil, 
- ločeno zbiramo odpadke. 
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Primeri dejavnosti 
1. Sejanje, presajanje, sajenje 
Z učenci sem se pred sejanjem pogovorila o semenih, pri našem delu vedno uporabljamo 
ekološka ali vsaj netretirana semena. Naučila sem jih prepoznati oznake na vrečkah semen 
in razlikovati med ekološkimi, avtohtonimi, tretiranimi, hibridnimi in gensko spremenjenimi 
semeni. Prav je, da se zavedamo, da s pravilno izbiro semen pri nakupu pripomoremo k 
varstvu okolja, samooskrbi, trajnostnemu razvoju in večji prehranski neodvisnosti ter k 
varovanju avtohtonih semen. Ta so namreč prilagojena domačemu podnebju in tlem, hkrati 
pa so rastline iz teh semen tudi bolj odporna proti raznim boleznim in škodljivcem. 
Pogovarjali smo se o tem, da se podnebne in talne razmere po svetu razlikujejo in da so 
rastline prilagojene na različne razmere in o tem, kako se lahko rastline razmnožujejo poleg 
sejanja (z gomolji, viticami, potaknjenci). Na primeru redkvice, smo se naučili praktičnih 
osnov vzgoje semen, saj smo nekaj redkvic pustili, da so osemenile. Ob vzgajanju kalčkov 
vrtne kreše smo opazovali, kako iz semena zraste rastlina in kaj je za to potrebno. S kalčki 
smo si potem obogatili šolsko malico, večina otrok jih je poskusila prvič (fotografija 2). Na 
policah v učilnici, vsako leto vzgojimo sadike paradižnika, paprike, feferonov, jajčevcev, 
kumaric in bučk, otroci pa jih nato odnesejo domov (fotografija 3).  
 

 
Fotografija 2 
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Fotografija 3 

 
2. Načrt kolobarjenja 
Za potrebe pridobitve znaka Šolski ekovrtovi, je nujno imeti izdelan načrt kolobarjenja. O 
izdelavi le-tega so nas poučili na seminarju Inštituta za trajnostni razvoj s predavateljico 
Alenko Hemigman. Odličen pripomoček pri ekološkem vrtnarjenju je njena knjiga Vrtnarček 
– enostavni napotki za ekološko vrtnarjenje, kjer je na pregleden način prikazano, kako si 
je smiselno pripraviti prostorski in časovni načrt na gredah, da bo vrt bogato obrodil.  
 
Z učenci smo tako najprej izdelali skico našega vrta, opazovali kako se giblje sonce v 
različnih letnih časih, kjer se pojavljajo sence in kaj se dogaja z vodo ob obilnem deževju. 
Nato smo si naredili seznam rastlin, ki jih želimo imeti na našem vrtu in nazadnje še 
prostorski in časovni načrt sejanja oz. sajenja, pri čemer smo pozorni, da greda ni nikoli 
prazna in da poskrbimo za dobre in slabe sosede.  
 
3. Čebelarstvo 
Ker se zavedamo izjemnega pomena čebel na preživetje človeka, sodelujemo s čebelarjem, 
ki nas obišče enkrat tedensko in učence, ki jih to znanje zanima, uči čebelarjenja. Hišnik 
poskrbi, da je del travnika na šolskem dvorišču nepokošen, kjer lahko potem opazujemo 
travniške rastline, čebele in druge žuželke (fotografija 4). Naši učenci se vsako leto 
udeležijo tudi državnega čebelarskega tekmovanja. Skupaj z mladimi čebelarji, smo 
vrtičkarji izdelali mazila za ustnice iz čebeljega voska in ognjičeva mazila.  
 
Mazila za ustnice smo potem prodajali na dobrodelni novoletni tržnici, z ognjičevimi mazili 
pa smo obdarili naše upokojene učiteljice, ki jih na šolo povabimo enkrat letno (fotografija 
5). Ognjič smo sicer na naš vrt posadili z namenom, da bi privabljal koristne žuželke, 
odganjal polže in koristno vplival na mikroorganizme v prsti, spoznali smo pa še njegove 
zdravilne učinke in ga tako uporabili za mazilo. Čebelar nam je razložil tudi, kako iz cvetov 
nastanejo plodovi, saj pomembno vlogo pri tem odigrajo prav čebele.  
 
4. Priprava zdravih priboljškov 
Ker vreme ni vedno primerno za delo na šolskem vrtu, naša srečanja pa so potekala enkrat 
tedensko, smo sproti prilagajali naše dejavnosti. Tako kot vrtnarijo, tako otroci radi kuhajo 
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oz. pripravljajo jedi. Nekajkrat smo si pripravili smoothije, muffine, palačinke iz polnovredne 
moke,… in se ob pripravi tega pogovarjali o tem kje kupujemo živila in na kaj smo pri tem 
pozorni. Ugotovili smo, da je smiselno kupiti kakovostne, lokalno pridelane izdelke, ki 
spoštujejo načelo trajnostnosti. Zanimiva izkušnja je bila ob pripravi smoothieja iz peteršilja, 
banan in cimeta, saj njegov videz nikakor ni bil otrokom všeč. Ko so ga pa ob nekaj 
spodbude le poizkusili, pa so navdušeni ugotovili, da jim je všeč.  
 
5. Embalaža 
Iz odpadne embalaže smo naredili setvene posodice. Tako smo uporabili kartonske rolice 
WC papirja za sejanje paprike, v škatle od jajc smo posejali kumarice in bučke, v plastično 
embalažo od kremnih rezin smo posejali paradižnik ipd. Ob tem smo razmišljali o tem, s čim 
vse lahko v vsakdanjem življenju nadomestimo plastično embalažo in tako pripomoremo k 
zmanjšanju količine odpadne embalaže.  
 
6. Pobiranje in okušanje pridelkov 
Največ veselja je bilo vedno ob pobiranju pridelkov. Najbolj so se otroci razveselili zrelih 
jagod in redkvic, nekateri so prvič videli kako zraste krompir, grah,… Redkvice so nekateri 
poskusili prvič. Kljub temu, da so že večkrat bile za malico, so bile te, ki smo jih pridelali 
sami, bolj vabljive za poskusiti.  
 
7. Škodljivci 
Hrana, ki jo kupimo v trgovinah, je najpogosteje pridelana na velikih kmetijah, kjer za večji 
pridelek uporabljajo razna strupena fitofarmacevtska sredstva, ki škodljivo vplivajo na naše 
zdravje. Z učenci smo se pogovarjali o tem, kako obdelujejo velike kmetijske površine. Kljub 
strojem, so za velik in lep pridelek potrebna škropiva, saj bi bilo odstranjevanje plevela sicer 
težavno, zaradi škodljivcev poškodovanih pridelkov pa prav tako ne bi bilo mogoče prodati. 
Ugotovili smo, da nam samooskrba zagotavlja najbolj zdravo hrano, s pomočjo literature in 
spleta pa smo poiskali kako se obranimo škodljivcev. Na našem vrtu smo preizkusili tudi 
zastirko. Ta preprečuje rast plevela, ohranja rahla in vlažna tla, ob razpadanju pa obogati 
zemljo s hranilnimi snovmi. Bolje so zoreli plodovi jagod, saj niso ležale na zemlji. Kot 
zastirko smo uporabili pokošeno travo iz šolske okolice, otroci so zelo uživali ob zbiranju 
le-te.  
 
Zaključek 

Otrokom želimo z vrtnarjenjem omogočiti, da si pridobijo uporabna znanja na temelju 
izkušenj, s pomočjo raziskovanja in pridobivanja praktičnih znanj, in vse to v zdravem 
okolju. Na ta način otroke povežemo z naravo, ki je glavni vir naše prehrane in jih naučimo 
osnov vrtnarjenja ter odgovornosti do okolja. Hkrati se pri dejavnostih v povezavi z 
vrtnarjenjem navajajo na potrpežljivost, sodelovanje, si pridobijo nove spretnosti in znanja, 
preživijo več časa v naravi, poskrbimo za lepšo, bolj urejeno okolico šole. V prihodnosti bo 
samooskrba vedno pomembnejša, saj je sadje in zelenjava, ki jo danes kupimo v trgovinah 
in je na pogled lepa, velikokrat pridelana pod umetno svetlobo, v umetno ustvarjenih 
prostorih, njeno rast pospešujejo s kemičnimi sredstvi ter jo celo umetno sladkajo, 
aromatizirajo in dišavijo. Taka hrana zagotovo ne vsebuje vitaminov in mineralov, ki jih naše 
telo za normalno delovanje potrebuje, poleg tega je še obremenjena z ostanki kemije, ki je 
bila potrebna za njen nastanek. Če se zavedamo teh dejstev, potem je smiselno, da si 
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zagotovimo domače, sveže in ekološko, kar si z gotovostjo lahko zagotovimo le s 
samooskrbo.  
 
Pri delu s šolskim vrtom mi je v veliko pomoč naslednja literatura: 

- Kos, R. (2017). Iz lončka v lonec : naravno vrtnarjenje za male in velike ter odlični 
recepti iz domače kuhinje. Ljubljana, Allegro 

- Henigman, A. (2015). Vrtnarček : enostavni napotki za ekološko vrtnarjenje. 
Ljubljana, eBesede 

- Lončar, S. (2017). Sveža zelenjava z domačega vrta 365 dni. Ljubljana, Jasno in 
glasno 

- Slabe, A. (2017). Jej lokalno, misli globalno!, priročnik globalnega učenja za učitelje. 
Ljubljana, Inštitut za trajnostni razvoj 

 
Literatura in viri 

1. Henigman, A. (2015). Vrtnarček : enostavni napotki za ekološko vrtnarjenje. 
Ljubljana, eBesede 

2. Slabe, A. (2017). Jej lokalno, misli globalno!, priročnik globalnega učenja za učitelje. 
Ljubljana, Inštitut za trajnostni razvoj 
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Sandra Prelog  
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci 

INTERESNA DEJAVNOST ABC – KUHANJA 
 
Povzetek 
Pri interesnih dejavnostih lahko učenci razvijajo svoje interese ter skrite potenciale, kar je 
marsikdaj pri samem pouku prikrito. Tempo življenja in dela nas sili, da posvečamo izbiri 
svojih interesnih dejavnosti premalo pozornosti. Vzporedno s takšnim načinom življenja se 
nam dogaja, da živimo nezdravo in se prehranjujemo nepravilno. Marsikdaj posegamo po 
nezdravi in hitri prehrani. Da bi se vsaj malo izognili temu in začeli malo drugače razmišljati 
o našem načinu prehranjevanja, smo se odločili, da našim učencem ponudimo interesno 
dejavnost, pri kateri se bodo učenci naučili osnov kuhanja. Zato smo interesno dejavnost 
kar preprosto poimenovali ABC kuhanja, kjer se učenci naučijo prvih korakov v pripravi 
hrane. Izbrano interesno dejavnost so obiskovali učenci 4. razreda. Tukaj so učenci spoznali 
osnove kuhanja in priprave hrane na malo drugačen način. Učenci so ob delu ugotovili, da 
lahko včasih tudi čisto enostavno jed spremenijo v pravo malo pojedino. 
 
Ključne besede: interesna dejavnost, osnove kuhanja 
 
 

ABC COOKING LIKE INTEREST ACTIVITY 
 
Abstract 
In interest-based activities, students can develop their interests and hidden potentials, 
which is often not possible in the classroom itself. The pace of life and work forces us to 
devote less attention to the choice of our interest activities. In parallel with this way of life, 
it happens, that we live and eat unhealthy. We often encroach on an unhealthy and fast 
diet. In order to avoid this and start thinking differently about our eating habits, we decided 
to offer our students an activity of interest, in which pupils will learn basics of cooking. We 
simply name it ABC cooking, activity where pupils learn the first steps in preparing food. 
The selected activity was attended by pupils of 4th grade. Students learned the basics of 
cooking and preparing food in a slightly different way. During the cooking activity, students 
found out, that sometimes even a simple dish can be turned into a real speciality. 
 
Keywords: interest activity, cooking basics 
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Uvod 

Pomemben del vseživljenjskega učenja so tudi izbrane interesne dejavnosti učencev v šoli. 
Seznam in vsebine interesnih dejavnosti organizira šola po končanem pouku kot razširjeni 
program šole. V ta namen omogoča šola učencem, da odkrijejo svoje interese, jih razvijajo 
ter znajo praktično izvajati poleg rednega pouka. Ob tem se učijo, da koristno in na zdrav 
način preživljajo svoj prosti čas. Pomembno pa je tudi, da se vsak učenec sam prostovoljno 
vključi v izbrano interesno dejavnost in jo redno obiskuje. Ob tem ga učitelj mentor 
spodbuja in mu pomaga pri delu. 
 
1 Namen interesnih dejavnosti 

V življenju in delu naših učencev se dogajajo hitre spremembe, ki nam narekujejo, da se 
moramo naučiti hitro odzivati na te spremembe, ki se dogajajo okrog nas. Te spremembe 
morajo biti tudi nam učiteljem izhodišča in izzivi za nove pristope in načine učenja. Tako 
bomo lahko naše učence pripravili in opremili z novimi znanji kot so: 

- kreativno mišljenje, 
- iskanje novih rešitev in praktičnost teh znanj 
- dodana vrednost znanj z novimi razvojnimi procesi, 
- sledenje novim znanstvenim in tehnološkim napredkom. 

 
Interesne dejavnosti so zaradi svoje specifike za spodbujanje in razvoj le teh zelo primerne, 
kajti učenci so v tej starostni dobi zelo dovzetni za učenje novih strategij. Poleg tega se 
lahko učenci pri izbiri svoje dejavnosti pokažejo v čisto drugačni luči oziroma na različnem 
področju: športnem, kulinaričnem, govorniškem, likovnem ali tehniškem področju. V obzir 
pridejo interesi učenčevega zanimanja, zadovoljevanja lastnih potreb, njegovo predznanje 
ter sposobnosti in spretnosti le teh. Tako izbrani interesi so močno motivacijsko sredstvo 
za doseganje cilje.  
 
2 Načela interesnih dejavnosti 

V okviru razširjenega osnovnošolskega izobraževanja poudarjajo interesne dejavnosti 
sodelovanje in soodločanje učencev ob pomoči učiteljev mentorjev. Vključujejo kakovostno 
izbiro interesnih dejavnosti ter pridobivanje sposobnosti in spretnosti znanj po lastni izbiri. 
Ob tem je potrebno omeniti, da izbira nikakor ne sme biti starševska ampak samo 
svetovalna. Prav tako lahko učenec pripomore k oblikovanju programa s svojimi idejami ali 
pa k nadgradnji programa. Pomembno je, da učenec ponotranji svojo izbiro, jo pozitivno 
sprejme in razvija svoje zadovoljstvo ob obiskovanju izbrane interesne dejavnosti ter 
uporabi svoje znanje v svojem širšem ali ožjem okolju. [1.] 
 
Pri izbiri in kreiranju interesne dejavnosti so imele velik vpliv aktualne kuharske oddaje. Zato 
je bil seznam in število prijavljenih učencev velik. Pri oblikovanju ciljev in vsebin interesne 
dejavnosti ABC kuhanja smo vpletali želje ter interese učencev po pogovoru. Veliko 
učencev je že imelo določena predznanja in so bili aktivni v kuhinji. Znajo rokovati z 
različnimi pripomočki in opisati delo v kuhinji. Poznajo pravila varnosti in higiene, ki je na 
prvem mestu. Največje zadovoljstvo učencev pa je bilo ob nastajanju ali predstavitvi 
oziroma okušanju svojih mojstrovin. Tako je učencu omogočena aktivna vloga pri vseh 
fazah od načrtovanja do izvedbe in seveda pospravljanja gospodinjske učilnice. Prav tako 
smo svoje delo medpredmetno povezovali in ob predstavitvi posamezne jedi ali prigrizka 
so nastajale zanimive zgodbe. 
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V pogovoru z ravnateljico naše šole sem predstavila načrt interesne dejavnosti, urnik, 
vsebino in cilje ABC kuhanja. Učencem je bila prav tako predstavljena in ponujena interesna 
dejavnost, ki se je odvijala enkrat tedensko, z obljubo, da jo bodo redno in pridno 
obiskovali. Pri tem bodo pazili na sebe in druge, previdno ravnali z vsemi kuhinjskimi 
pripomočki ter za sabo vedno pospravljali. Urejali in zbirali bomo recepte, ter jih po svojih 
zmožnostih naredili in preizkušali.  
 
3 ABC kuhanja cilji in vsebine 

Pri uresničevanju ciljev interesne dejavnosti sem v mislih imela tudi to, da bo mogoče tak 
način dela osnova za izbiro nadaljnjega šolanja ali mogoče prava izbira poklica. Za to smo 
se tudi povezovali z učitelji Srednje gostinske in turistične šole v Radencih in sledili 
smernicam sodobne kuhinje, eko in zdrave šole. 
 
Pri krožku smo se učili rokovanja z različnimi kuhinjskimi pripomočki, spoznavali različne 
načine tehnik in dela v kuhinji, okušali in spoznavali jedi in peciva, se učili osnov v kuhinji kot 
je higiena rok in pospravljanje v kuhinji. Učenci so zbirali ideje in spraševali starše po novih 
receptih, urejali delovne liste ali zvezek s svojimi recepti. 
 
Ob našem delu so se uresničevali naslednji vzgojno izobraževalni cilji: 

- urjenje motoričnih spretnosti pri rokovanju s pripomočki kot je nož ali mešalec, 
- pravilno zapisovanje receptov, posebno merskih enot, 
- natančno opazovanje, ugotavljanje razlik, iskanje podobnosti pri svojem delu, 
- razvijanje koordinacije oči in rok, 
- sestavljanje strukture in različnih oblik pri svojem kreiranju izdelka, 
- razvijanje natančnosti, npr. pri tehtanju, 
- razvijanje svoje kreativnosti, ustvarjalnosti in domišljije, 
- pravilna uporaba različnih materialov, orodij in pripomočkov. 

 
Marsikdaj je bil uspeh in zadovoljstvo ob nastalem izdelku zelo velik. K interesnim 
dejavnostim so prihajali tudi taki učenci, kateri niso bili vedno uspešni pri športu ali na 
kakšnem drugem tekmovanju. So pa se izkazali na kulinaričnem področju in znali narediti 
nekaj podobnega doma ob različnih priložnostih ter s tem zapolnili svoja šibka področja.  
 
4 Primeri dobre prakse  

Cilji zdrave in eko šole tudi lahko promovirajo interesno dejavnost, naše zdravje, zdrav 
način prehranjevanja in smernice bio in ekološke predelave prehrane ter ugodno vplivajo 
na: 

- boljše izobraževalne dosežke, 
- boljše zdravje učencev, 
- boljšo skrb za učence, 
- boljše vzdušje na šoli, 
- zadovoljstvo pri svojem delu, 
- boljšo podobo šole. 

 
Tako smo skupaj z učenci sodelovali pri pripravi ure interesne dejavnosti kot je: 

- ideja oziroma tema ure, ki je bila tudi odvisna od letnega časa, sadja ali zelenjave 
primerne v tistem letnem času, 
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- načrtovanje in priprava delovnega prostora, 
- nabava materiala, 
- izvedba in predstavitev jedi, 
- priprava mize in pogrinjka, 
- pospravljanje delovnega prostora in gospodinjske učilnice. 

 

 
 

 
 
5 Zaključek 

Menim, da je tak način dela z učenci pri interesni dejavnosti zelo primeren in učinkovit. Ob 
tem smo lahko uresničevali vse zadane cilje ter jih nadgrajevali. Učenci so bili pri delu aktivni 
in zaposleni po svojih izbranih zmožnostih. Ponovili in naučili so se, kako pravilno 
uporabljati pripomočke, biti kreativen pri delu in predstaviti ter poskusiti svoj izdelek. Vsak 
od njih je bil že kdaj dejaven v kuhinji in se je spomnil, kako je kakšno jed pripravila njegova 
babica ali mama. To stopnjo dela so zdaj lahko nadgradili in predstavili svojim sošolcem. Ob 
tem so morali upoštevati vsa načela, o katerih smo se pogovarjali pri interesni dejavnosti. 
Prav tako je pomembno, da so se naučili samostojnosti v kuhinji in da znajo tudi sami 
pripraviti kakšen pomemben dnevni obrok. Učenci so se že naučili, da je poleg zdrave 
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prehrane pomembno tudi število kakovostnih obrokov. Da lahko obroke pripravimo na 
zanimiv in edinstven način. Prav tako je pomembno, da znamo hrano pravilno zaužiti in da 
ob takem načinu prehranjevanja lahko tudi uživamo. 
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Simona Prša  
Osnovna šola III Mursk Sobota 

OD STEKLENIH BISEROV DO VITRAŽA 
 
Povzetek 
Na OŠ III Murska Sobota dajemo že vrsto let velik poudarek delu z nadarjenimi učenci, zato 
v ta namen vsako leto načrtujemo najrazličnejše oblike in dejavnosti za nadarjene učence. 
Ena od oblik dela z nadarjenimi učenci je tudi obogatitvena dejavnost, vsako šolsko leto na 
drugo temo.  
V svojem prispevku bom predstavila obogatitveno dejavnost Od steklenih biserov do 
vitraža, ki je bila namenjena nadarjenim učencem, vključili pa so se lahko tudi učenci, ki jih 
je ta tema zanimala. Dejavnost je bila medpredmetno načrtovana. Učenci so spoznavali 
teoretične osnove, se urili v ustvarjalnih delavnicah in eksperimentiranju in na koncu znanje 
nadgradili še z ekskurzijami.  
 
Ključne besede: nadarjenost, obogatitvena dejavnost, medpredmetnost, 
eksperimentiranje. 
 
 

FROM BOTTLES TO STAINED GLASS 
 
Abstract 
At our primary school »OŠ III Murska Sobota« we give quite a big emphasis on working with 
talented students for many years now, therefore, we plan various workshops and activities 
for those students every year. One of those type of activity is extra-curricular activity with 
different topic every school year.  
In my article, I am going to present the mentioned extra-curricular activity for talented 
students titled “Od steklenih biserov do vitraža” (“From bottles to stained glass”). 
Although the workshop was firstly designed for talented students, other students at 
school who had interest could join as well. The workshop was planned on a level of more 
subjects combined together. The students were learning the basis of theory, they were 
practicing their skill in creative and experimental workshops and at the end upgraded their 
knowledge with educative excursions.  
 
Keywords: talent, activity, different subjects, experimenting. 
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Nadarjeni otroci in mladostniki 

Po definiciji, ki je zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978, so 
nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v 
osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, 
ustvarjalnem, specifično akademskem, umetniškem ali vodstvenem področju, in kateri 
poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.  
 
O veliki nadarjenosti govorimo takrat, če otrok na določenih področjih svojega razvoja 
občutno prekaša vrstnike. Otrokova nadarjenost se lahko izraža na različnih področjih: 
splošna intelektualna nadarjenost, umetnostna nadarjenost, psihomotorična nadarjenost 
in socialna nadarjenost. 
 
Na naši šoli imamo učenke in učence, ki so nadarjeni bodisi na športnem, umetniškem, 
naravoslovnem ali jezikovnem področju ali na več področjih hkrati. Učiteljice, ki delamo s 
temi učenci, se zavedamo, da vsaka nadarjenost, tudi še tako izjemna, potrebuje 
spodbujanje in ustrezno podporo od nas učiteljev, saj v nasprotnem primeru mnogi 
nadarjeni učenci, ki ne dobijo ustrezne podpore, svojih talentov ne bodo nikoli razvili. 
 
V slovenskem šolskem sistemu so tri oblike dela z nadarjenimi učenci: akceleracija, 
ločevanje/izločevanje in obogatitev. V okviru obogatitve so učenci v šolskem okolju deležni 
dodatnih aktivnosti in vsebin. V ta namen skupaj z učiteljico razrednega pouka Gabrijelo 
Mastnak in učiteljico zgodovine Zorico Sečko že vrsto let načrtujemo obogatitvene 
dejavnosti, ki učence bogatijo s splošnim znanjem in razgledanostjo ter spodbujajo njihovo 
ustvarjalnost in močna področja. 
 
V tem prispevku bom podrobneje predstavila dejavnost, ki smo jo izvedle v šolskem letu 
2017/2018, in sicer Od steklenih biserov do vitraža, vsebina je povezana na temo steklo. 
 
Aktivnosti 

Obogatitvena dejavnost Od steklenih biserov do vitraža je bila v prvi vrsti namenjena 
radovednežem, nadarjenim učencem od 5. do 9. razreda, ki so želeli izvedeti kaj več o 
steklu. Priložnost vključevanja pa je bila ponujena tudi vsem ostalim učencem, ki jih je ta 
tematika zanimala in niso bili identificirani kot nadarjeni učenci.  
 
Aktivnost je bila medpredmetno načrtovana (zgodovina, kemija, likovna umetnost, tehnika 
in tehnologija) in podkrepljena s teoretičnim in eksperimentalnim delom, delavnicami ter 
ekskurzijo. Obogatitvena dejavnost se je izvajala strnjeno od januarja do maja. Del ur smo 
izvedli v šoli ter del v sklopu dveh ekskurzij. 
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1 Načrt dela 

Spoznavanje teoretičnih osnov 
- Zgodovina stekla ter razvoj steklarstva v Sloveniji 
- Definicija in nastanek stekla 
- Uporaba stekla in recikliranje  
Metode/oblike dela:  
hevristični razgovor, nevihta možganov/ skupinsko delo 

Eksperimentalno delo 
- Lastnosti stekla 
  Poskusi: 
  * steklo ne gori, niti ni vnetljivo, 
  * steklo je zelo odporno na kemijske vplive, 
  * trdota stekla. 
- Hokus-pokus, čira-čara 
  Poskusi: 
  * Faraonova kača, 
  * Silikatni vrt, 
  *Pojoči kozarci, 
  * Sladkor se spremeni v barvno »steklo«. 
Metode/oblike dela: 
ED uče., DE uči.,/ 
skupinsko delo, tandemsko delo, frontalna 

Ustvarjalne delavnice na šoli 
- steklopihaštvo, 
- poslikava stekla, 
- izdelava vitražev, 
- izdelava stojal za epruvete iz pleksi stekla. 
Metode/oblike dela: 
razgovor, razlaga, demonstracija, praktično delo/frontalna, individualno delo, 
skupinsko delo 

Ekskurziji 
1. Pomurje; Reflex Gornja Radgona, Doživljajski park Vulkanija, 
2. Steklarna Rogaška Slatina in Antično Celje. 
Metode/oblike dela: 
razgovor,  
razlaga, demonstracija/frontalna 

 
2 Podrobnejši opis posameznih sklopov aktivnosti glede na načrt dela  

2.1 Spoznavanje teoretičnih osnov 

Zgodovinski del je obsegal teoretični del. Pod mentorstvom učiteljice zgodovine Zorice 
Sečko so učenci spoznavali zgodovino stekla (njeno odkritje in uporabo nekoč), razvoj 
steklarstva v Sloveniji ter razvoj in proizvodnjo v Pomurju. 
 
Kemijski del je obsegal teoretični del in eksperimentalni del, ki je bil razdeljen na dva dela. 
V teoretičnem delu so učenci pod mojim mentorstvom spoznavali, kaj je steklo, iz česa je, 
kako nastane in kakšne lastnosti ima. Z učiteljico Gabrijelo Mastnak pa so učenci spoznavali 
vrste stekla, uporabo in recikliranje steklenih izdelkov. 
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2.2 Eksperimentalno delo 

V prvem delu eksperimentalnega dela so učenci spoznavali lastnosti stekla. Pri izvajanju 
eksperimentov so morali sami načrtovati potek eksperimenta, predvideti in napovedati, 
kako je z gorljivostjo/vnetljivostjo, odpornostjo stekla na kemikalije in katere snovi razijo 
oz. ne razijo stekla. Šele nato so izvajali eksperimente, zapisovali opažanja in prišli do 
končnih ugotovitev oz. sklepov.  
 
V drugem delu eksperimentalnega dela pa so izvajali eksperimente, ki so se navezovali na 
steklo. Tako so izvedli Faraonovo kačo, kjer je bil ena od glavnih sestavin kremenčev pesek, 
ki je sestavina stekla. Nadalje so izvedli eksperiment Silikatni vrt, pri katerem je bila glavna 
sestavina vodno steklo. Izvedli pa so tudi eksperimenta Pojoči kozarci in Sladkor se 
spremeni v barvno »steklo«.  
 
2.3 Ustvarjalne delavnice na šoli 

a.) Steklopihaška delavnica 

Steklopihaško delavnico na naši šoli je izvedel gospod Boris Kuntarič s sodelavcem-
steklopihačem iz podjetja Lab Teh d. o. o. Po kratkem uvodu je steklopihač prikazal tehnike 
izdelave, na kakšne načine se steklo oblikuje, in sicer po segrevanju upogiba ali pa »zlepi 
skupaj«, in naredil nekaj izdelkov (bučko, vazo, različne živalce …). Učenci so pozorno 
opazovali steklopihača pri delu in ga tudi spraševali, kar jih je zanimalo.  
 
V drugem delu delavnice pa je vsak učenec sam napihal stekleni izdelek po svoji zamisli ob 
pomoči mojstra steklopihača. Izdelki so ostali učencem v spomin na delavnico.  
 
Medtem ko je posamezni učenec pihal steklo (delo je potekalo individualno), so se ostali 
učenci preizkusili kot oblikovalci steklenih izdelkov. Na liste so risali svoje zamisli, kakšni naj 
bi bili stekleni kozarci, vaze in podobno. Učenec, ki je narisal najboljšo idejo, je bil tudi 
nagrajen. Dobil je »stekleni biserček – solzico«. 
 
b.) Poslikava stekla in izdelava vitražev 

V tej delavnici so se učenci pod mentorstvom učiteljice Zorice Sečko in Gabrijele Mastnak 
preizkusili v poslikavi stekla in izdelovanju vitražev iz papirja.  
 
Učenci so se sami odločili, ali bodo slikali na stekleno ploščico ali pa izdelovali vitraž. Pred 
samim delom so si morali najprej zaščititi delovno površino. Površino stekla, ki so jo želeli 
pobarvati, so morali najprej očistiti z alkoholom ali s čistilom za steklo. Skico z motivom so 
postavili pod stekleno ploščico. S konturo za steklo so naredili obrobo vzorca. Pri delu s 
konturo so morali pokazati natančnost, saj so jo morali nanašati enakomerno in brez 
presledkov. Z barvanjem so nadaljevali, ko se je kontura posušila. Barvo so nanašali z 
mehkim čopičem, ki je moral biti čist in suh. Za vsako barvo so morali vzeti drug čopič. Če 
pa je kateri od učencev nanesel preveč barve, je lahko to popravil tako, da je popivnal s 
čopičem ali vatirano palčko. Po končanem delu so učenci svoje izdelke pustili v šoli, da so 
se posušili, in nato odnesli domov.  
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V delavnici izdelovanja vitražev so se preizkusili v izdelovanju vitražev iz papirja. Najprej so 
si izbrali ustrezen motiv, ki so ga po šabloni obrisali na temen šeleshamer papir. Nato so z 
olfa nožem izrezali posamezne dele slike. Ostal jim je vzorec z okvirjem in izrezanimi polji, 
na katera so prilepili različne barvne papirje in tako dobili prečudovite vitraže. Pri delu so 
morali biti natančni in zelo pazljivi. Končne izdelke so si odnesli domov. 
 
c.) Izdelava stojal iz »pleksi stekla« 

Pleksi steklo na videz spominja na steklo, uporablja se kot nadomestek stekla, zato smo se 
odločili, da ga vključimo v naše ustvarjalne delavnice. Z veseljem se je našemu povabilu 
odzval učitelj tehnike in tehnologije in izvedel delavnico Izdelava stojala za epruvete. 
Najprej je učencem predstavil nekaj teoretičnih osnov o pleksi steklu, predvsem kakšne so 
njegove lastnosti. Nato so skozi tehniko obdelave pleksi stekla izdelali stojalo za epruveto. 
Delo je potekalo po tehniških postopkih, in sicer so učenci najprej idejo skicirali, jo tehnično 
narisali, nato so natančne mere nanesli na akrilno steklo, sledilo je rezanje, vrtanje in 
brušenje stekla. Temu je sledila toplotna obdelava in ukrivljanje stekla. Tako je nastal končni 
izdelek -stojalo za epruvete. 
 
2.4 Ekskurzije 

a. Pomurje; Reflex Gornja Radgona in Doživljajski park Vulkanija 

Ogledali smo si podjetje REFLEX d. o. o., ki je inovativno slovensko podjetje za 
oplemenitenje in predelavo ploščatega stekla, ki že skoraj štiri desetletja razvija in 
izpopolnjuje ponudbo svojih izdelkov in storitev. 
 
V podjetju so nam predstavili in pokazali njihovo proizvodnjo ter široko izbiro izolacijskih, 
kaljenih ter lepljenih stekel.  
 
Ekskurzijo smo nadaljevali v Doživljajskem parku Vulkanija na Goričkem. Tu so učenci skozi 
interaktivne vsebine in 3D filme doživeli izbruh goričkega vulkana, spoznali vulkane, njihovo 
delovanje in posledice, geologijo Goričkega, kamnine in nastanek vesolja in življenja na 
Zemlji. Ogledali so si tudi geološki muzej in zbirke mineralov ter največji grad na Slovenskem 
– grad Grad. 
 
b. Steklarna Rogaška Slatina in antično Celje 

V steklarni Rogaška, ki velja za eno najkakovostnejših izdelovalcev kristala na svetu, smo si 
ogledali proizvodnjo skozi vse faze, in sicer od osnovnih surovin, pihanja stekla do 
plemenitenja izdelkov in končnega pihanja. Prav vsi izdelki so še vedno izdelani ročno, 
mojstrom steklarjem pa pri tem pomaga najsodobnejša tehnologija. 
 
V »Hall of Fame« smo si ogledali pokale in razna protokolarna darila, ki jih protokol 
Republike Slovenije s ponosom poklanja svetovnim voditeljem. V njihovi prodajalni pa so si 
učenci lahko kupili tudi metuljčke za spomin.  
 
Pot smo nadaljevali v Celje, kjer smo si v Pokrajinskem muzeju Celje najprej ogledali 
edinstveno arheološko najdišče v Sloveniji Celeia – mesto pod mestom. Z učenci smo si 
ogledali največji del tlakovane rimske mestne ulice na Slovenskem, ostanke rimskih vil, 
rimskega obzidja, čudovite kipe, freske, ostanke srednjeveške palače in še veliko drugega. 
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Ogledali smo si tudi razstavo prazgodovine in celjskih grofov.  
 
Zaključek 

Obogatitvene dejavnosti za nadarjene učence izvajamo na šoli z namenom, da učenci poleg 
učnih predpisanih vsebin pridobijo v času šolanja vseživljenjska znanja, ki jim bodo v 
nadaljnjem življenju koristila. Predvsem so dejavnosti načrtovane tako, da si učenci 
poglobijo, razširijo znanja o določeni tematiki z različnih vidikov - medpredmetno 
načrtovanje, predvsem pridobijo več s področja eksperimentiranja ter ročnih spretnosti.  
 
V dejavnost so vključene številne ekskurzije po Sloveniji z namenom, da pridobijo vedenja 
o pestrosti naše dežele, njenem zgodovinskem bogastvu, posameznih podjetjih in delu, ki 
ga izvajajo, z namenom poklicnega usmerjanja. Predvsem pa so pri dejavnostih aktivni sami, 
koristno izrabijo prosti čas, velikega pomena pa je tudi socializacijski moment, saj so v 
dejavnost vključeni učenci od 5. do 9. razreda. 
 
Literatura in viri 

1. Bezić, T. et al. (1998). Nadarjeni, šola, šolsko svetovalno delo. Ljubljana: Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo. 

2. Nagel, V. (1987). Spodbujanje in odkrivanje nadarjenih otrok. Ljubljana: Državna 
založba Slovenije. 

3. Traves, J. F., Elliot, S. N., Kratochwill, T. R. (1993). Educational Psychology. Effective 
Teaching, Effective Learning. Madison: Brown Benchmark. 

4. https://visitok.eu/steklarna-rogaska/  
5. https://www.vulkanija.si/go/986/Programi-za-sole  
6. https://siol.net/trendi/svet-znanih/celeia-mesto-pod-mestom-celjski-pompeji-

105056  
 
 
 

https://visitok.eu/steklarna-rogaska/
https://www.vulkanija.si/go/986/Programi-za-sole
https://siol.net/trendi/svet-znanih/celeia-mesto-pod-mestom-celjski-pompeji-105056
https://siol.net/trendi/svet-znanih/celeia-mesto-pod-mestom-celjski-pompeji-105056


Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

618 

Stanka Rajnar  
Osnovna šola Beltinci 

DEJAVNOSTI MALO DRUGAČE 
 
Povzetek 
V dnevih dejavnosti učenci spoznavajo vrednost znanja, pridobljenega pri pouku, ga 
nadgrajujejo, dopolnjujejo in odkrivajo nove spodbude za učenje pri posameznih 
predmetih. Dnevi dejavnosti jim omogočajo uporabo teoretičnega znanja v praksi. Učitelj 
mora biti usmerjevalec učencem pri iskanju ustreznih rešitev. Učence spodbuja pri delu, jim 
pomaga, svetuje in organizira dejavnosti učencev.  
Dnevi dejavnosti so vez med predmeti, predmetnimi področji in življenjem. Dnevi 
dejavnosti so namenjeni vsem učenkam in učencem, so vsebinsko pestri in smiselno 
razporejeni skozi vse šolsko leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto. 
 
Ključne besede: dnevi dejavnosti, znanje, praktično delo, učitelj, usmerjevalec, 
spodbujevalec, organizator 
 
 

SCHOOL ACTIVITIES IN A DIFFERENT WAY 
 
Abstract 
With extracurricular activities the students get awareness of the value of knowledge, 
gained at the lessons, they upgrade it and find new stimulations for learning different 
things. Extracurricular activities enable them to use a theory in practice. A teacher needs 
to guide the students to find appropriate solutions. They encourage and help the students 
and organize the activities of the students. 
Extracurricular activities are a bond between the subjects, areas of learning and real life. 
They are intended for all students, they have various themes and they take place over the 
whole school year. The themes are upgraded each year. 
 
Keywords: extracurricular activities, knowledge, practical work, teacher, leader, 
moderator, organizer 
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1 Dnevi dejavnosti 

Po programu devetletne osnovne šole mora šola v vsakem razredu izpeljati s 
predmetnikom določeno število kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni. 
 
V posameznem šolskem letu je 15 dni dejavnosti, kar v celotnem programu obveznega 
izobraževanja pomeni 135 dni, to je več kot 75 % dni, namenjenih pouku v enem šolskem 
letu. Posamezni dan dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur. 
 
Število dni dejavnosti po razredih: 

Dan dejavnosti/Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

 
Ker so na podlagi 19. a člena Zakona o osnovnim šoli dnevi dejavnosti del rednega programa 
osnovne šole, so se jih učenci dolžni udeleževati. 
 
Cilji teh dni so omogočiti učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri 
posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo 
nadgrajevanje s praktičnim znanjem. Izvajamo kulturne, naravoslovne, tehniške in športne 
dneve dejavnosti ter ekskurzije. Pri načrtovanju posameznih vrst dejavnosti izhajamo iz 
ciljev, ki so določeni v učnem načrtu. 
 
Kulturni dnevi  

Učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne 
vrednote in vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. V izvajanju kulturnih 
dni so učenci aktivni, npr. izvedba proslav ob praznikih, ki jih določi ministrstvo za šolstvo. 
Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter 
odraslih. Razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in 
jezikoslovja, doživljanje umetniške besede (ogled gledaliških predstav, glasbenih predstav 
…). 
 
Naravoslovni dnevi 

Učenci aktivno poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga 
povezujejo z novimi znanji. Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in h kritičnemu 
mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik 
raziskovalnega dela (terensko, eksperimentalno …). Aktivno opazujejo, spoznavajo in 
doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne sestavine okolja, spoznavajo in razumejo 
sobivanje človeka in narave. Intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in 
vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in dela. Zavedajo se 
pomena varovanja zdravja in okolja. 
 
Športni dnevi  

Učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo 
in razvedrijo. Razvijajo kolektivno pripadnost, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne 
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in tuje dosežke, utrjujejo si občutek lastne vrednosti ter pridobivajo trajne športne navade. 
Seznanjajo se z različnimi športnimi dejavnostmi in s športom v prostem času, usposabljajo 
se za samostojne športne dejavnosti. Ob povezavi z načeli in s cilji zdravstvene vzgoje in 
naravoslovnimi dnevi se zavedajo pomena varovanja okolja in zdravja, oblikujejo 
spoštovanje do narave.  
 
Tehniški dnevi 

Učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo 
preverijo. Razvijajo pozitivni odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in 
zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje 
ugotovitve s podatki iz strokovne literature. Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in 
ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične rešitve in uporabljajo nove informacijske 
tehnologije. 
 
Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira izven 
šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in 
razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem 
usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. 
 
2 Dnevi dejavnosti na OŠ Beltinci 

2.1 Predmetna stopnja 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

ŠD (5) Pohod (Goričko) ŠD (5) Pohod (Goričko) ŠD (5) Pohod (Goričko) ŠD (5) Pohod (Goričko) 

TD (4) Promet POUK POUK TD (5) Mehanizmi 

KD (3) 
Galerija (M. Sobota) 

KD (3)  
Rastem s knjigo (M. 
Sobota) 

KD (3) 
Film 

KD (3) 
Film  

ŠD (2) Kros  ŠD (2) Kros ŠD (2) Kros ŠD (2) Kros 

POUK TD (5) Astronomija TD (5) Astronomija TD (5) Astronomija 

TD (3) Evakuacija 
(jesenska) 

TD (3) Evakuacija 
(jesenska) 

TD (3) Evakuacija 
(jesenska) 

TD (3) Evakuacija 
(jesenska) 

KD (1) Koncert (Goethe) KD (1) Koncert (Goethe) KD (1) Koncert (Goethe) KD (1) Koncert (Goethe) 

ND (5) 
Trad. slo. zajtrk 
Otroški parlament 

ND (5) 
Trad. slo. zajtrk 
Otroški parlament 

ND (5) 
Trad. slo. zajtrk 
Otroški parlament 

ND (5) 
Trad. slo. zajtrk 
Otroški parlament 

KD (2) Proslava  KD (2) Proslava  KD (2) Proslava  KD (2)Proslava  

ŠD (3) Ples ŠD (3) Ples ŠD (3) Ples ŠD (3) Ples 

TD (4) in ND (1) Papir, les TD (4) Umetne mase TD (5) Kovine (Lendava) ND (5) Genetika 

ŠD (5) Smučanje, 
drsanje, sankanje, 
pohod 

ŠD (5) Smučanje, 
drsanje, sankanje, 
pohod 

ŠD (5) Smučanje, 
drsanje, sankanje, 
pohod 

ŠD (5) Smučanje, 
drsanje, sankanje,pohod 

KD (1) Proslava  KD (1) Proslava  KD (1) Proslava  KD (1) Proslava  

ŠD (5) Atletika ŠD (5) Atletika ŠD (5) Atletika ŠD (5) Atletika 

KD (5) Gledališče KD (5) Gledališče KD (5) Gledališče KD (5) Gledališče 

ND (4) 
Občinska čistilna akcija 

ND (4)  
Občinska čistilna akcija 

ND (4) 
Občinska čistilna akcija 

 
PROSTO 
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ND (5) Travnik TD (4) in ND (1) Razkrižje ND (4) Zdravo 
odraščanje 

TD (5) Naravni materiali 

TD (5) in KD (1) 
Ekskurzija (Nazarje ...) 

ND (5) in KD (1) 
Ekskurzija (Mozirje...) 

TD (3), ND (2) in KD (1) 
Ekskurzija (Vrhnika...) 

ND (5) in TD (2) 
Ekskurzija (Ljubljana...) 

ŠD (5) Športne igre ŠD (5) Športne igre ŠD (5) Športne igre ŠD (5) Športne igre 

---- ---- ---- KD (3) Valeta 

TD (4) Evakuacija 
(poletna) 

 TD (4) Evakuacija 
(poletna) 

TD (4) Evakuacija 
(poletna) 

--- 

KD (2) Proslava  KD (2) Proslava  KD (2) Proslava  ---- 

 
2.2 Primeri ND/TD 

TRAVNIK 1- ND 
Učenci 6. razredov so razdeljeni v 5 skupin in vsako uro zamenjajo skupino. 
 VSEBINA: 
1. skupina: Vrste travnikov 
2. skupina: Rastlinski sistem, kriteriji za razvrščanje rastlin v sistem  
3. skupina: Najpogostejše travniške rastline 
4. skupina: Dokaz škroba v rastlini 
5. skupina: Živali na travniku 
 
TRAVNIK 2- ND 
 
Učenci 6. razredov so razdeljeni v 5 skupin in vsako uro zamenjajo skupino. 
1. skupina: Zgradba cveta, oploditev, oprašitev … 
2. skupina: Travnik kot ploskev 
3. skupina: Zeliščni namazi  
4. skupina: Določanje rastlin 
5. skupina: Travnik skozi igro 
 
ASTRONOMIJA - TD 
Učenci 7., 8. in 9. razredov - razdelitev v 14 skupin in učenci se vsako uro zamenjajo. 
 
7. razred 
1. skupina: Bajke, miti 
2. skupina: Prehranjevanje v vesolju, obleke astronavtov 
3. skupina: Lunine mene, Osončje 
4. skupina: Zvezdna karta (dva učenca) 
5. skupina: Svetloba, lom svetlobe, optične naprave 
 
8. razred 
1. skupina: Ozvezdja 
2. skupina: Letni časi, mrki 
3. skupina: Planeti 
4. skupina: Elementi, nastanek vesolja 
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9. razred 
1. skupina: Računanje nalog - razdalje v vesolju 
2. skupina: Računanje nalog - kroženje 
3. skupina: Osnovni astronomski pojmi - SLO, ANG, NEM 
4. skupina: Koledar 
5. skupina: Daljnogledi in teleskopi 
 
ODPADNA EMBALAŽA- TD 
Učenci 7., 8. in 9. razredov - razdelitev v 16 skupin in učenci zamenjajo skupino vsako uro. 
 
1. skupina: Transport in embalaža 
2. skupina: Iskanje biserov (odpadna embalaža) 
3. skupina: Odpadna embalaža v tujem jeziku 
4. skupina: Obdelava podatkov 
5. skupina: Iskanje biserov (voda) 
6. skupina: Izdelava izdelkov iz odpadne embalaže 
7. skupina: Iskanje biserov (gozd) 
8. skupina: Izdelki iz umetnih snovi, ekologija 
9. skupina: Označevanje embalaže, recikliranje 
10. skupina: Sekundarne surovine 
11. skupina: Šport - doping 
12. skupina: Izdelava izdelkov 
13. skupina: Obdelava podatkov 
14. skupina: Izdelava izdelkov, ekologija 
15. skupina: Moda na drug način 
16. skupina: Plesno ustvarjanje z odpadno embalažo 
 
 
2.3 Interesna dejavnost 

V šolskem letu 2015/2016 so učenci 6. 7. in 8. razreda tekmovali na eko kvizu iz treh 
vsebin: biotska raznovrstnost (šesti razred), hrana (sedmi razred) in odpadki (osmi 
razred).  
 
Pri izbirnem predmetu Elektrotehnika in interesni dejavnosti smo se vključili v aktivnosti 
Mladi v svetu energije (pomen energije v vsakodnevnem življenju) in izdelali energetski 
slovar ter maketo zemljevida elektrarn Slovenije. Izdelali smo tudi eksperiment, s katerim 
smo se udeležili tekmovanja - verižni eksperiment. 
 
V šolskem letu 2016/2017 so učenci na eko kvizu tekmovali iz treh vsebin: odgovorno s 
hrano (šesti razred), znanstveniki zgodovine (sedmi razred) in krožno gospodarstvo (osmi 
razred). 
 
V šolskem letu 2017/2018 so učenci na eko kvizu tekmovali iz treh vsebin: okoljski odtis (6. 
razred), trajnostna mobilnost (7. razred), učinkovita raba energije in obnovljivi viri (8. 
razred). 
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Sodelovali smo s plakati na mednarodnem tekmovanju ob svetovnem dnevu hrane 2016, 
zelo uspešno smo sodelovali na mednarodnem razpisu ustvarjanja kozmičnih stripov Space 
scoop 2017. Izdelujemo makete elektrarn, pripravljamo se za sodelovanje na mednarodnem 
likovnem natečaju: Imejmo živali radi.  
 
2.4 Analiza dneva dejavnosti 

 

 
40 učencev 7. razredov je izpolnilo anketo o dnevu dejavnosti (naravoslovno- tehničnem 
dnevu) v Velenju/Mozirju.  
 
1. Katera izvedba se vam zdi kvalitetnejša? 
 

 
 
2. Se vam je zdel čas izvedbe naravoslovnega/tehničnega dne primeren? Kdaj želite, da so 

dnevi dejavnosti? 
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3. Kakšno obliko dela si želite pri naravoslovnem/tehničnem dnevu? Obkrožite lahko dve 
trditvi. 

 
 
4. Se vam zdijo vsebine naravoslovnih/tehničnih dni ustrezne in če ne, prosimo za vaše 

predloge: 

 
 
5. Kaj bi pri izvedbi naravoslovno-tehničnega dne posebej pohvalil! 

 
 
Učenci so z izvedbami dni dejavnosti zadovoljni. Vsebine se jim zdijo primerne. Med izvajalci 
so zadovoljni z našimi in tudi tujimi predavatelji. Želijo si praktično delo, kar pa je včasih 
težje, ker imamo tehnično učilnico samo eno in je težje delati v ostalih učilnicah. Tudi 
strokovna usposobljenost predavateljev je problem pri velikem številu učencev na šoli. 
Učenci si želijo raziskovati in se učiti s pomočjo izkustvenega učenja. 
 
Vsebine dni dejavnosti prilagajamo starostni stopnji učencev, vsebinam učnih načrtov 
predmetov in aktualnosti posameznih vsebin. Nekatere izvedbe dni se obnesejo 
dolgoročno, ker nam pomaga pri pripravi učencev na tekmovanje (npr. astronomija). Dnevi 
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dejavnosti in vsebine so povezane po horizontali in vertikali. Vključeni so učitelji vseh 
predmetnih področij. 
 
Pri interesnih dejavnostih učenci praktično izdelujejo izdelke, pripravljajo na različna 
tekmovanja in se družijo z vrstniki. Pri izvedbah interesnih dejavnosti si želijo dobre 
mentorje za izvajanje le teh. 
 
3 Zaključek 

Dnevi dejavnosti so sestavina obveznega programa, kjer učenci iz vsakdanjega življenja 
preverjajo znanja, pridobljena pri pouku, in ga povezujejo z znanji iz drugih predmetov. 
Povezujejo teorijo s prakso in ob delu razširjajo znanje o tehniki, tehnologiji in ekonomiki , 
proučujejo uporabo tehnike v vsakdanjem življenju ter njene vplive na okolje, spoznajo 
delitev dela kot pogoj za uspešno opravljanje sestavljenih nalog, se vzgajajo za kritičen in 
odgovoren odnos do narave in kulturne dediščine, na gospodarno izrabo energije, časa in 
gradiv, spoznajo varnostne ukrepe pri delu, razvijajo spretnosti in navade pri uporabi 
varnostnih sredstev ter oblikujejo pozitiven odnos do varovanja svojega zdravja in zdravja 
drugih. Pri izvedbi naravoslovnih/tehnični dni poskušamo aktualizirati vsebine in se 
prilagajamo glede izvedb. Vsako leto preizkušamo nove načine glede razporeditev ur 
izvedbe, vključevanje vseh predmetnih področij in učiteljev. Veliko smo se že naučili, vendar 
se še vedno učimo. 
 
Interesne dejavnosti so razširjen program, kjer učenci nadgrajujejo svoje znanje, krepijo 
svoj občutek lastne vrednosti in se družijo. 
 
Literatura in viri 

1. Florjančič F., Bizjak M., Brežnik V., Knez E., Kovačec M., Kragelj K., Poteko M., 
Špajzer A., (2005). Tehniški dnevi od 6. do 9. razreda v devetletni osnovni šoli, 
Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

2. http://osbeltinci1.splet.arnes.si/pouk/dnevi-dejavnosti/, 27. 6. 2018 
3. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka

/program_drugo/Dnevi_dejavnosti.pdf, 27. 6. 2018 
 
 

http://osbeltinci1.splet.arnes.si/pouk/dnevi-dejavnosti/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Dnevi_dejavnosti.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Dnevi_dejavnosti.pdf


Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

626 

Maja Rak  
Gimnazija Celje - Center 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER: ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 
 
Povzetek 
Predmetnik programa umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dijaki 
dobijo dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje mature, s strokovnimi 
predmeti pa jih usposabljamo za razumevanje in poznavanje likovnih področij ter jim s tem 
omogočamo kontinuiran likovni razvoj. Kot učiteljica treh strokovnih predmetov v svoje 
delo vključujem najrazličnejše oblike neformalnega izobraževanja. V prispevku so opisane 
dejavnosti, ki sem jih izvedla kot interesne dejavnosti s celotnimi razredi ali kot projekte s 
posameznimi nadarjenimi dijaki. Pri raznolikih aktivnostih sem uporabljala različne metode, 
s katerimi sem povezala učne vsebine treh strokovnih predmetov. Prepričana sem, da na 
takšne načine dijaki poleg znanja iz učnih načrtov pridobijo tudi sposobnosti za soočanje z 
izzivi spreminjajočega se sveta in se pri tem naučijo različnih možnosti za vplivanje na svet 
z različnimi dejavnostmi. 
 
Ključne besede: medpredmetno povezovanje, šola za življenje 
 

HIGH SCHOOL (FINE ARTS DEPARTMENT) – SCHOOL FOR LIFE 
 
Abstract 
Curriculum for the high school (fine arts department) - is designed so that students acquire 
enough general knowledge to pass high school examination successfully. In the specialized 
subjects we teach the students understanding and supply knowledge of various painting 
areas and give them a continuous artistic development. I - as a teacher of specialized 
subjects - involve in my work the most varied forms of informal education. In this article I 
describe the activities that I have realized as interest activities with the whole classes, or as 
projects with the individual gifted students. I used various methods for the various 
activities with which I combined the teaching content of three special subjects. I am 
convinced that in this way, in addition to the knowledge gained from the curricula, students 
acquire skills for mastering the challenges of the changing world. In doing so, they get to 
know different ways of influencing the world with different activities. 
 
Keywords: interdisciplinary cooperation, school for life 
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1 Uvod 

Stari latinski pregovor pravi, da se v šolah ne učimo za šolo, temveč za življenje: »Non 
scholae, sed vitae discimus«. Dobra šola prihodnosti mora mladim nuditi vse tisto, kar 
potrebujejo za spodobno človeško življenje. Slovenski psiholog Janez Svetina v knjigi 
Slovenska šola za novo tisočletje (1990, str. ) pravi, da se je moderna šola znašla pred skoraj 
nerešljivim problemom: ”Od nje se pričakuje, da bo opremljala otroke z vsem tistim 
znanjem, ki jim bo potrebno za življenje v moderni družbi in za delo v poklicu, obseg tega 
znanja pa neprestano hitro narašča, tako da tudi najboljše šole ne morejo naučiti učencev 
tistega, kar bi bilo človeku potrebno znati v današnjem času. Narašča tako število različnih 
znanstvenih in tehničnih disciplin kot tudi obsežnost znanja v vsaki od teh disciplin, poleg 
tega pa življenje v moderni družbi postaja zmeraj bolj zapleteno in zahteva vse več različnih 
veščin in znanj. Naša šola se temu pogosto poskuša prilagajati na ta način, da povečuje 
število učnih predmetov in učnih ur in da v obvezne učne programe trpa vse več vsebin. 
Zato se številni učenci morajo učiti zmeraj večje število učnih predmetov z zmeraj 
obsežnejšim učnim gradivom, hkrati pa imajo vse manj časa za bolj poglobljeno seznanjanje 
s posameznimi predmeti za tako imenovani globinski ali celo kreativni način učenja.” 
 
Na Gimnaziji Celje - Center (v nadaljevanju GCC) smo v vizijo naše šole zapisali, da 
spoštujemo in razvijamo osebnostne lastnosti dijakov in učiteljev, negujemo etične 
vrednote, spodbujamo dijake k poglobljenemu učenju, usvajanju znanja in doseganju čim 
boljših učno-vzgojnih rezultatov s kvalitetnim strokovnim in vzgojnim delom. Na GCC 
izvajamo tri izobraževalne programe, poleg programa gimnazija tudi program predšolska 
vzgoja in program umetniška gimnazija – likovna smer. Dosegamo visoke učne uspehe, 
odlične uvrstitve na tekmovanjih, v preteklosti pa smo večkrat ponovili 100 % učni uspeh na 
splošni in poklicni maturi. Pa vendar to ni tisto, zaradi česar je naša šola 
#enostavnodrugačna, kot je zapisano v sloganu GCC. Ponosni smo predvsem na to, da 
gradimo varno šolo z medsebojnimi odnosi, ki temeljijo na spoštovanju, ter dijakom 
omogočamo druženje v številnih obšolskih dejavnostih. Ravno slednje daje naši šoli 
svojevrsten pečat. Kot učiteljica si prizadevam, da pripravim dijake na življenje. Želim si, da 
bi spoznali, da se človek izobražuje vse življenje, da je to celovit proces, ki povezuje učenje 
iz knjig z neposrednimi življenjskimi izkušnjami. Znanje, ki ga prejmejo v šoli, je zgolj del 
vseživljenjskega učenja. 
 
2 Dejavnosti razširjenega programa UG 

V prispevku so predstavljene dejavnosti razširjenega programa naše šole, ki jih ponujamo 
dijakom v programu umetniška gimnazija – likovna smer. Izvedbeni predmetnik za ta 
program je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za 
uspešno opravljanje mature, s strokovnimi predmeti pa jih usposabljamo za razumevanje 
in poznavanje likovnih področij. S tem jim omogočamo kontinuiran likovni razvoj. V svoje 
dejavnosti vključujemo najrazličnejše oblike neformalnega izobraževanja. Nove metode, 
kot so projektno delo, delavnice, likovni tabori, strokovne ekskurzije, oblike 
medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja z neposrednim šolskim okoljem, dijakom 
omogočajo pridobivanje bogatih izkušenj, različnih neformalnih znanj in socialnih 
spretnosti. Povezovanje GCC z neposrednim šolskim okoljem že dolgo ni več novost oz. 
redkost. V programu umetniška gimnazija – likovna smer si že od uvedbe v šolskem letu 
2003/2004 prizadevamo za kvalitetno povezovanje s kulturnimi institucijami in 
gospodarskimi ter drugimi subjekti v Celju in okolici. Aktivno povezovanje z lokalno 
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skupnostjo povečuje našo prepoznavnost med mladimi, ki se vključujejo v naš program, in 
med starejšimi, ki poznajo naš program kot ustvarjalen in smiseln v celjskem 
izobraževalnem prostoru. V zadnjih letih posvečamo precej pozornosti tudi 
medgeneracijskemu sodelovanju v okolju. V preteklosti smo sodelovali le na različnih 
prireditvah s kulturnimi programi, v zadnjem času pa z mnogimi dejavnostmi, projekti, 
delavnicami idr. soustvarjamo kulturno-umetniški utrip Celja. Walters 1990, str. 14: »Če naj 
se izobraževanje loteva življenja bolj stvarno in če naj dejansko pripravi otroke na življenjske 
krize in ugodne prilike, potem mora biti njegova vsebina stalno učenje iz življenja samega 
in ne iz določenega izbora znanja, ki ga ena generacija (v svojih očeh že izobražena) prenaša 
na drugo. Izhajati mora iz življenja in iz stvarnosti same, ne iz skrbno izdelanih teorij o 
življenju in stvarnosti. Drugače povedano, izobraževanje naj bo empirično, tj. izkustveno in 
ne teoretično.« 
 
V programu umetniške gimnazije – likovna smer poučujem strokovne predmete likovna 
teorija, bivalna kultura in osnove varovanja dediščine. Pri teh predmetih se vsebine 
prepletajo in dopolnjujejo. Pri bivalni kulturi, ki je v predmetniku v 3. in 4. letniku, dijaki 
spoznavajo načine življenja ljudi in njihovo kulturo skozi prostor in čas. Raziskovanje bivalne 
kulture je povezano z narodno identiteto in s kulturno pripadnostjo posameznika (Kralj 
Pavlovec 2010, str. 5). Vsebine predmeta osnove varovanja dediščine predstavljajo 
kakovostni dosežki materialne kulturne dediščine. Predmet ima informativno in vzgojno 
vlogo, seznanja s pomenom ohranjanja kulturne in naravne dediščine in z dejavnostjo 
konservatorsko-restavratorske stroke. Posveča se likovni dediščini in tudi drugim skupinam 
spomenikov ter kulturni krajini, obravnava problematiko ohranjanja in varovanja kulturne 
dediščine, v primerih odkriva simbole nacionalne identitete in samobitnosti, budi 
občudovanje, radovednost, odgovornost in vzgaja v duhu spoštovanja kulturne dediščine 
doma in po svetu. Predmet likovna teorija je temeljni in povezovalni strokovni predmet v 
programu, ki je v predmetniku v vseh letnikih. Ta izbirni maturitetni predmet proučuje 
likovni jezik, ki je skupen vsem področjem likovne umetnosti, saj raziskuje posamezna 
področja in povezave med njimi. Po svoji naravi je namenjen teoretski refleksiji likovne 
prakse, ki jo izvajamo pri vseh strokovnih predmetih. Učitelji vzgajamo in izobražujemo 
mlade s ciljem, da razvijajo razmišljujoč in ustvarjalen odnos do likovnosti in do sveta. Pri 
tem v svoje dejavnosti vključujemo najrazličnejše metode, ki omogočajo pridobivanje 
posameznih neformalnih znanj, saj menimo, da le kombinacija formalnega in neformalnega 
izobraževanja zagotavlja celostni razvoj osebnosti mladega človeka. V nadaljevanju 
prispevka so predstavljeni različni primeri dobrih praks in projekti, ki jih izvajam v obliki 
medpredmetnega povezovanja pri predmetih bivalna kultura, osnove varovanja dediščine 
in likovna teorija. 
 
3 Medpredmetno povezovanje pri predmetih bivalna kultura, osnove varovanja dediščine 
in likovna teorija 
V okviru medpredmetnega povezovanja strokovnih predmetov − bivalna kultura, osnove 
varovanja dediščine in likovna teorija so bile uporabljene najrazličnejše metode 
razširjenega programa. V okviru teh so dijaki razvijali spretnosti na področjih, ki jih 
zanimajo. Delo je potekalo v sproščenem vzdušju, temeljilo je na interakciji in sodelovanju. 
Pri tem so bili dijaki motivirani in ustvarjalni, razvijali so sposobnosti za delo v timu, 
uveljavljali so svoje argumente in pri tem upoštevali mnenja drugih. Vsebine predmeta 
osnove varovanja dediščine že od šolskega leta 2015/16 povezujem z vsebinami predmeta 
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bivalna kultura ter likovna teorija pri projektnem delu, ko z dijaki 3. letnika (ali pa le s 
posameznimi dijaki) sodelujemo pri Dnevih evropske kulturne dediščine (v nadaljevanju 
DEKD) in Tednu kulturne dediščine (v nadaljevanju TKD). Gre za skupno akcijo številnih 
evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, v Sloveniji pa je 
koordinator Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Cilj te akcije je približati kulturno 
dediščino Evrope domači javnosti, Evropejcem in tudi ostalim. Organizatorji vsako leto 
razpišejo novo temo, s katero udeleženci raziskujemo in spoznavamo posebnosti kulturne 
dediščine ter pomen njenega ohranjevanja in varovanja. V te dogodke se aktivno 
vključujemo z različnimi projekti, ki jih predstavimo na različne načine. Poleg projektov 
DEKD in TKD v nadaljevanju prispevka predstavljam tudi prvo izvedbo projekta Muzejska 
noč na GCC. 
 
3.1 DEKD in TKD 2015/16; tema Praznovanja  

Z zavedanjem, da bivamo v poslopju, ki je kulturni spomenik, in z željo, da to ozavestijo tudi 
dijaki, lokalna skupnost in ostali, smo v šolskem letu 2015/16 prijavili tri projekte na temo z 
naslovom Praznovanja. Naša šola je kulturni spomenik, predstavlja edino secesijsko javno 
zgradbo v Celju. Poslopje je bilo zgrajeno leta 1912. Že pred več kot stotimi leti načrtovana 
za potrebe šole je ta prestala mnoge zanimive zgodovinske trenutke, kljubovala mnogim 
spremembam in še danes zadostuje zahtevam moderne dobe. Ohranila je historično 
funkcijo, prestala obnove po spomeniškovarstvenih kriterijih in bila vseskozi tudi zgledno 
vzdrževana. Z dijaki smo pripravili strokovno vodstvo po poslopju GCC, predstavili 
praznovanje 100-letnice poslopja in z zbranim gradivom oblikovali razstavo fotografij, ki je 
predstavljala različna praznovanja pomembnih praznikov ali dogodkov skozi 100-letno 
zgodovino šole. Obiskali smo Zgodovinski arhiv Celje in tam proučevali arhivske načrte, 
dokumente in fotografije. V šolskem arhivu smo poiskali stare dnevnike, zapise in 
fotografije ter jih kronološko uredili, listali po knjigah, preverjali podatke na medmrežju in 
spoznavali skrite kotičke naše secesijske stavbe. Predstavitve za obiskovalce smo pripravili 
v različnih oblikah: kot razstavo in projekcije, posneli in predvajali smo kratek film ter 
obiskovalcem »na široko odprli vrata šole«. Razstavo in predstavitev s kratkim videom so si 
ogledali tudi vsi dijaki naše šole. 
 
3.2 DEKD in TKD 2016/17; tema DedIŠČIna OKOli nas  

Tema DedIŠČIna OKOli nas je nagovarjala, da kulturna dediščina niso le velike in pomembne 
stavbe, temveč je lahko tudi nekaj malega, preprostega, spregledanega ali na videz 
nepomembnega. S poudarjenima besedama IŠČI in OKO v sloganu sem nagovorila dijake, 
da moramo dediščino iskati z budnim očesom, da jo je treba spoznavati z vsemi našimi čutili 
in s tem opozarjali na senzibilizacijo dediščine. S tem izhodiščem smo v dnevih 
spomladanskih obveznih izbirnih vsebin (OIV, 31. 3. in 1. 4. 2016) na umetniški gimnaziji – 
likovna smer preverili, kako naši dijaki poznajo osnove kvačkanja. Odločili smo se, da v 
šolskem letu 2016/17 spoznamo kvačkanje kot nesnovno dediščino, jo ponovno obudimo in 
približamo čim večjemu številu mladih. V današnjem času le redki dijaki poznajo in obvladajo 
to ročnodelsko spretnost. Dijaki 1., 2. in 3. letnika umetniške gimnazije− likovna smer so dva 
dni kvačkali. To dejavnost smo uvrstili v sklop 90 ur, ki so sistematizirane za program 
obveznih izbirnih vsebin v programu umetniška gimnazija – likovna smer. Kvačkanja so se 
učili neposredno od »mentorjev« (mater, babic, članic Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, učiteljic, sošolcev idr.) ali pa s pomočjo spleta. K sodelovanju smo povabili tudi 
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članice Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Celja. Medgeneracijsko druženje se je 
izkazalo kot neprecenljiva izkušnja za vse − dijake, učitelje in »mojstrice« kvačkanja.  
 
3.3 DEKD in TKD 2017/18; tema VODA – od mita do arhitekture  

Z izbiro teme se je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridružil skupni evropski 
temi v letu 2017, ki je bila posvečena naravi. Pravica do vode kot ustavna pravica je bila v 
tem obdobju zelo aktualna tema v slovenski družbi, zato so želeli opozoriti na ustrezen 
odnos do vode in vodnih virov. S to temo so se organizatorji prav tako približali ciljem 
trajnostnega razvoja sodobne slovenske družbe ter s tem opozorili širšo javnost na 
ogroženo dediščino. Na GCC smo postavili razstavo fotografij, s katero smo predstavili dva 
pomembna in spregledana spomenika kulturne dediščine v našem mestu. S tem smo se 
priključili mnogim muzejem, galerijam, arhivom, zavodom s področja kulture, knjižnicam in 
drugim šolam, ki so pripravili pester program dogodkov v TKD, in sicer od 25. 9. do 29. 9. 
2017. Naša razstava je bila na ogled do konca leta. Posamezni dijaki 2. letnika so sodelovali 
z Društvom ljubiteljev železnic in železniških eksponatov Celje. Gospod Rudolf Ljubej, član 
društva, jim je podrobno predstavil vodno postajo za napajanje parnih lokomotiv in 
kretniško postavljalnico, ki so ju dijaki raziskali, dokumentirali in fotografirali. Oba primera 
predstavljata izjemno stavbno kulturno dediščino, ki imata skupaj s pripadajočimi 
napeljavami in opremo tudi izrazit tehniški pomen. Vodna postaja, ki v Sloveniji sodi med 
večje vodne postaje in je ena redkih v funkciji, in kretniška postavljalnica, ležita v središču 
mesta, na obrobju starega mestnega jedra, pa vendar sta Celjanom skoraj nepoznani. S 
spoznavanjem in zbiranjem materiala, z oblikovanjem in postavitvijo razstave ter z 
vodstvom po razstavi smo želeli ti dve pomembni in hkrati spregledani stavbni dediščini 
predstaviti širši javnosti. Razstavo fotografij z opisi smo postavili v drugem nadstropju naše 
šole, kjer so si jo z zanimanjem ogledali dijaki, starši in drugi obiskovalci. 
 
3.4 Muzejska noč na GCC  

Poletna muzejska noč je največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij, ki poteka 
pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije. Akciji se pridružujemo tudi številni drugi zavodi 
in ustanove, ki izvajamo programe, povezane s kulturno dediščino, umetnostjo in kulturo. 
Ta povezovalni projekt je zasnovan tako, da organizatorji predstavijo te ustanove in njihove 
vsebine kot prostore za sproščeno preživljanje prostega časa. Dogodki s pestrim in 
raznolikim programom so se vrstili v 59 mestih, pripravilo jih je 71 ustanov in 119 razstavišč 
po Sloveniji. Na GCC smo letos prvič pripravili dogodek − vodenje po kulturnem spomeniku 
− in obiskovalce popeljali po naši secesijski stavbi. Obiskovalci so si ob ogledu stavbe lahko 
ogledali tudi razstavo likovnih izdelkov naših dijakov. Likovne izdelke so dijaki 1. In 2. letnika 
ustvarili pri pouku likovne teorije na temo secesije. S posameznimi dijaki 1. in 2. letnika 
umetniške gimnazije – likovna smer pa smo temeljito proučili zasnovo in posamezne 
arhitekturne značilnosti šole, poiskali in analizirali arhitekturne elemente in posebnosti, ki 
dajejo stavbi absolutno (lastno) identiteto. Pripravili smo zanimivo vodenje, ki smo ga 
popestrili z mnogimi anekdotami iz stoletne šolske zgodovine. Dogodek je bil dobro 
obiskan, prišli so mnogi bivši dijaki, starši dijakov ter ostali, ki sta jim umetnost in kultura 
blizu. 
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Slika 1: Muzejska noč na GCC, skupina dijakov z mentorico  

 
4 Zaključek 

Zaključne razstave naših projektov, spremljajoče razstave likovnih izdelkov in napovedani 
dogodki so dostopni ter namenjeni dijakom GCC, njihovim staršem in vsem obiskovalcem 
naše šole. Vključevanje dijakov v tovrstne projekte je pomembno pri vzgoji in 
izobraževanju, saj opisani projekti temeljijo na aktivni vlogi dijakov, na njihovih izkušnjah in 
različnih procesih prenašanja znanja, na sodelovanju mladih z zunanjimi oraganizacijami, 
seznanjanju z različnimi načini sodelovanja v družbi in sposobnostmi za vključevanje in 
ustvarjanje skupnega dobrega za lokalno skupnost in širše ter razvijanju sposobnosti za 
sprejemanje odločitev. Dijaki, ki se v projekte vključujejo prostovoljno, so visoko motivirani. 
Tovrstne dejavnosti spodbujajo njihovo radovednost in aktivno sodelovanje. Cilj takšnega 
dela je vzgoja odgovornih, kritičnih in sodelujočih državljanov, ki se bodo zmožni vključevati 
v socialno-politično, ekonomsko in kulturno področje. Meni kot mentorici pa tovrstne 
metode poučevanja omogočajo, da kulturno-umetnostno vzgojo ne posredujem zgolj v 
obliki učnih vsebin, predpisanih v učnih načrtih. Nisem več le prenašalec in posredovalec 
znanja, temveč bolj spodbujevalec, usmerjevalec in enakopraven partner v procesu 
vseživljenjskega učenja.  
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Julija Remenik  
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju 

PLANINSKE URICE ALI KAKO UČENCEM PRIBLIŽATI NARAVO 
 
Povzetek 
V okviru razširjenega programa je na OŠ Šmartno v Tuhinju v šolskem letu 2003/04 začel 
delovati planinski krožek, ki se je kasneje poimenoval planinske urice. Interesna dejavnost 
že vsa leta poteka vsako sredo ob predurah, pohodi pa se odvijajo ob sobotah. 
  
V šolskem letu 2005/06 je oblika planinskih uric kot interesne dejavnosti nadgradila svoje 
delo z doživljajsko-planinskim taborom, ki je bil namenjen poglabljanju teoretičnega znanja 
in obvladovanju praktičnih vsebin. Večdnevni tabori so izvedeni v sodelovanju s Planinskim 
društvom Kamnik, saj so vsi člani planinskih uric tudi člani planinskega društva. Vseh 
taborov se poleg mentorice planinskih uric udeleži tudi vodnik PD Kamnik. 
  
Ta interesna dejavnost s svojim načinom dela in s tematiko presega okvire standardnega 
programa osnovne šole. Zaradi svoje specifike dela pa tako učencem kot mentorjem 
prinaša vseživljenjske izkušnje. 
 
Ključne besede: planinci, pohodništvo, gore, narava, tabor 
 
 

HIKING LESSONS OR HOW TO BRING PUPILS CLOSER TO NATURE 
 
Abstract 
In the year 2003/04 a hiking club was formed at Šmartno v Tuhinju Primary School as a part 
of extra-curricular activities. Later was it renamed to hiking lessons and has been a part of 
the school’s extra-curricular activities every Wednesday before regular lessons and hikes, 
that take place on Saturdays.  
In the year 2005/06 the hiking lessons were upgraded by an experiential-hiking camp to 
deepen their theoretical knowledge and give pupils knowledge in practical content. Camps 
lasting several days are carrying out in cooperation with Mountaineering Society Kamnik, 
as all members of the hiking lessons are also members of the mountaineering society. The 
mentor of the hiking lessons and the alpine guide of Mountaineering Society Kamnik 
participated in the camps.  
This extra-curricular activity exceeds the frames of the standard programme in primary 
schools by its way of work and themes. It gives the pupils and mentors lifelong experience 
based on its specifics of work.  
 
Keywords: mountaineers, hiking, mountains, nature, camp 
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Uvod 

Neizrekljiva lepota cveta. Privlačnost ptice visoko na nebu. Šumenje vetra v drevju. To so 
trenutki v našem življenju, ko se nas narava dotakne na nek oseben, določen način. 
(Cornell 1994, str. 8) 
 
Zagotovo ste kdaj v hribih, v gozdu ali v naravi nasploh doživeli podoben občutek, kot ga je 
opisal Joseph Cornell. Premalokrat si znamo vzeti čas in iti v naravo, ki nas vedno znova 
pomiri, prevzame in nam da novih moči. Premalokrat se peš odpravimo na pot. Premalokrat 
se na pot odpravimo z ljudmi, ki jim je narava, tako kot nam, vrednota. Vse to in še več imajo 
priložnost doživeti učenci, ki so vključeni v interesno dejavnost planinske urice.  
 
V okviru razširjenega programa je na OŠ Šmartno v Tuhinju v šolskem letu 2003/04 začel 
delovati planinski krožek, ki se je kasneje poimenoval planinske urice. Interesna dejavnost 
že vsa leta poteka vsako sredo ob predurah, pohodi oz. izleti pa se običajno odvijajo ob 
sobotah. 
 
V šolskem letu 2005/06 je oblika planinskih uric kot interesne dejavnosti nadgradila svoje 
delo z doživljajsko-planinskim taborom, ki je bil namenjen poglabljanju teoretičnega znanja 
in obvladovanju praktičnih vsebin. Večdnevni tabori so bili izvedeni v sodelovanju s 
Planinskim društvom Kamnik, saj so vsi člani planinskih uric tudi člani planinskega društva. 
Vseh taborov se je poleg mentorice planinskih uric udeleži tudi vodnik PD Kamnik. 
 
Jedro ali zakaj planinske urice niso običajna interesna dejavnost 

Trdni temelji interesne dejavnosti, ki jih je na OŠ Šmartno v Tuhinju postavila učiteljica Lučka 
Drganc, so nastali torej že pred dobrimi petnajstimi leti. Vesela in hvaležna sem, da lahko 
skupaj z učenci nadaljujemo to lepo in zanimivo zgodbo. 
 
Planinstvo je opredeljeno kot splet športnih, kulturnih, gospodarskih in raziskovalnih 
dejavnosti, povezanih z gorsko naravo. Zaradi pokrajinskih značilnosti, prostočasne 
množične športno-rekreativne dejavnosti in kakovostnega učinka za spreminjanje in 
zadrževanje zdravega psihosomatskega statusa posameznika – obiskovalca gora – je 
planinstvo postalo identiteta in vrednota slovenskega naroda. Planinstvo je športna in 
rekreacijska dejavnost, ki temelji na doživljanju narave kot posebne vrednote. Hkrati pa ima 
neprecenljiv pomen za ohranjanje kulturnega in etničnega odnosa ljudi do narave in je eden 
od temeljev okoljevarstvenega gibanja. Gibanje (prevladuje hoja), združeno s poglobljenim 
stikom z naravo, finančna dostopnost, razvejana planinska organizacija in tradicija pa so 
tisti dejavniki, ki planinsko dejavnost še posebej vzpodbujajo. (Peršola in Rotovnik 2001, str. 
9) 
 
Planinska dejavnost je torej izredno razvejana in pestra. Ne gre torej zgolj za sprehod v 
bližnji gozd, ampak za dejavnost, ki je izredno večplastna, lepa, zanimiva, odgovorna in v 
določenih primerih tudi nevarna. Prav zato je pomembno, da smo pri delu strokovni in 
dosledni. In zato je pomembno tudi to, da se mentorji te interesne dejavnosti udeležimo 
vsaj osnovnega izobraževanja – usposabljanja za mentorje planinske skupine. 
 
Cilj tega strokovnega spopolnjevanja sta profesionalni razvoj in osebna rast učiteljev in 
vzgojiteljev ter s tem večja kakovost in učinkovitost pedagoškega procesa. Po uspešnem 
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zaključku udeleženci pridobijo strokovni naziv mentor planinske skupine, ob podelitvi in 
potrditvi strokovnega naziva pa so mentorji planinskih skupin vpisani v Register mentorjev 
planinskih skupin, ki ga vodi Odbor mentorjev planinskih skupin Mladinske komisije 
Planinske zveze Slovenije. Pomembno pa je vedeti, da mora mentor planinske skupine 
licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva podaljševati vsako leto. 
Pogoj za podaljšanje je oddano pisno poročilo o delu v preteklem šolskem letu, prav tako 
pa je pogoj za obnovitev licence tudi enkrat na tri leta aktivna udeležba na kateremkoli 
seminarju licenčnega usposabljanja, ki ga je potrdil pristojni organ Planinske zveze 
Slovenije. (Peršola in Rotovnik 2001, str. 15–18) 
 
In kaj pričakuje Planinska zveza Slovenije od mentorjev planinskih skupin? Učbenik za 
mentorje planinskih skupin, o tem, kaj so naloge mentorja, navaja: 

- organiziranje in vzpodbujanje celoletne planinske dejavnosti za posamezne 
starostne skupine v planinskem društvu, 

- skrb za planinsko dejavnost v vrtcih, šolah in drugih zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja v sodelovanju z vodstvi zavodov, 

- pripravljanje, izvajanje in vrednotenje programa planinske skupine ter posamezne 
oblike planinske dejavnosti, 

- formalno in neformalno prenašanje poklicnih pedagoških znanj na prostovoljne 
delavce v športu s področja planinstva, 

- skrb za stalno lastno dodatno usposabljanje, ki vključuje tudi samoizobraževanje. 
(Peršola in Rotovnik 2001, str. 13) 
 
A roko na srce – mentor planinske skupine seveda ne dela samo tega, kar je navedeno 
zgoraj. Je namreč tudi osebni spremljevalec, svetovalec, vodja delavnic, animator in še in 
še. Poleg tega je pomembno, da ima rad hribe, delo z ljudmi in da se ne ustraši novih izzivov. 
Je pa tudi nekdo, ki mu planinstvo in planinska dejavnost predstavljata način življenja in 
zato mu za dobro delovanje te interesne dejavnosti ni težko podariti del prostega časa. 
 
Interesna dejavnost planinske urice po mojem mnenju ni navaden “krožek”. Je oblika 
druženja, ki te skozi celo leto uči, spodbuja, povezuje, te vabi v naravo, skrbi za tvojo 
kondicijo, ti širi obzorja, ti prinaša nova prijateljstva in predvsem nova doživetja ter izkušnje 
za življenje. 
 
Tekom leta se odvijajo različne aktivnosti, ki so tako ali drugače povezane z interesno 
dejavnostjo planinske urice.  
 
a) Tedenska srečanja 

Potekajo vsako sredo v preduri, in sicer v dveh starostnih skupinah (izmenično). V prvo 
skupino so vključeni učenci od 1. do 3. razreda, v drugo skupino pa učenci od 4. do 9. 
razreda. 
 
Pri mlajši skupini je v ospredju navajanje na zdrav način življenja in seznanjanje s 
planinstvom. Osnovna ideja akcije je: »... da se ciciban spozna s hojo, z okolico domačega 
kraja in z najbližjimi vzpetinami in ob tem razvija vrline kot so tovarištvo, poštenost, 
plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnosti.« (Peršola in Rotovnik 2001, str. 26) 
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Pri tem sta osrednji obliki in metodi dela igra ter raziskovanje oz. doživljanje narave. 
 
Starejša skupina se srečuje z aktualnimi temami povezanimi s planinstvom ter pridobiva 
dragocena znanja za vzpone in izlete, ki so zahtevnejši.  
 
Prav tako se nekateri člani te skupine odločijo za sodelovanje na tekmovanju Mladina in 
gore, ki je zelo uveljavljeno in zdaj že tradicionalno planinsko tekmovanje iz znanja, veščin 
in izkušenj z vseh področij in oblik planinskega delovanja.  
(Peršola in Rotovnik 2001, str. 32) 
 
Sodelujemo v programu Mladi planinec. Učenci radi uporabljajo planinske dnevnike in si 
želijo biti pri svojih planinskih podvigih čim bolj uspešni. 
 
b) Prireditev Mladi planinec 

Planinci (običajno na začetku šolskega leta) pripravijo prireditev Mladi planinec, ki je 
namenjena planincem, staršem, predstavnikom PD in vsem ostalim obiskovalcem. Poleg 
kulturno-zabavnega programa, katerega rdeča nit je planinstvo, planinci predstavijo svoje 
različne talente in veščine, obujajo spomine na pretekli doživljajsko-planinski tabor ter 
druge planinske podvige in kar je najpomembnejše: v PD in v »planinske vrste« sprejmemo 
nove planince.  
 
c) Izleti, pohodi ter druge dejavnosti 

Izleti, pohodi in ture ali v najširšem pomenu dejavnosti v naravi so najpomembnejša in 
najbolj razširjena oblika in metoda dela planinskega pedagoškega procesa, hkrati pa tudi 
najmočnejše motivacijsko sredstvo za vključevanje in vztrajanje otrok, mladostnikov in 
mladih v planinski skupini. (Peršola in Rotovnik 2001, str. 35) 
 

 
Slika 1: Hoja. 

 
Izleti in pohodi potekajo v skladu s programom planinske skupine, in sicer praviloma ob 
sobotah. Organiziramo jih v sodelovanju s planinskim vodnikom PD Kamnik. Vedno nas 
spremlja isti vodnik, ki je tako rekoč član naše planinske skupine, čeprav se z njim ne 
srečujemo vsako sredo. Učenci so nanj navajeni in ga dobro poznajo. To jim daje tudi 
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občutek domačnosti in varnosti. Poleg tega je planinski vodnik izkušen spremljevalec s 
čutom za delo z otroki in vodja z ustrezno licenco.  
 
Skupaj z vodnikom na začetku leta narediva program in se potem sproti dogovoriva vse 
podrobnosti v zvezi s potekom posamezne ture oz. izleta. Pri tem še posebej paziva, da so 
dejavnosti v naravi načrtovane in izvedene čez celo leto – kar pomeni v vseh letnih časih. 
Na ta način vzpodbujamo redno telesno aktivnost, hkrati pa omogočamo spoznavanje in 
raziskovanje sprememb v naravi. 
 

 
Slika 2: Zimski pohod. 

 
Na podlagi skupnega dogovora in opravljene »izvidnice« (= ogleda poti) sledi razpis ture in 
zbiranje prijav. Ogled poti je izredno pomemben, saj lahko prepreči kakšen nepredviden 
zaplet, ki bi lahko odločilno vplival na sam potek ture. Pot si je priporočljivo ogledati in jo 
še enkrat prehoditi tudi v primeru, če smo jo prehodili že kdaj prej. 
 
Ko imam zbrane prijave, se na turo temeljito pripravimo. To pomeni, da skupaj z učenci 
pogledamo, kam bomo šli, kaj bomo tam videli, koliko in kdaj bomo naredili katerega od 
postankov in predvsem, kako naj bomo opremljeni, da bo naša pot čim bolj varna in 
prijetna. Vsak učenec si z mojo pomočjo nariše skico poti, ki mu služi kot osnovna 
orientacija za to, kakšna pot ga čaka.  
 
Na dan pohoda preverimo prisotnost, opremo in pripravljenost. Pomembno je, da se učenci 
zavedajo, da se pot z osvojenim vrhom ali kočo še ne konča. Vedeti morajo, da nas čaka še 
varen povratek v dolino in vrnitev domov. In to je treba vedno znova poudarjati, saj je to 
eden izmed zelo pomembnih (varnostnih) vidikov planinske vzgoje. 
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Slika 3: Spust v dolino. 

 
Na našem naslednjem srečanju sledi analiza poti oz. ture. Takrat si ponovno pogledamo 
skico poti in se pogovorimo o tem, kako je pot potekala v resnici. Analiziramo tudi 
morebitne težave ter se opredelimo do pozitivnih in manj pozitivnih delov oz. trenutkov 
ture. Na koncu si pogledamo še fotografije, pri čemer učenci sami upovedujejo pot in tako 
izražajo svoja doživljanja.  
 
č) Doživljajsko-planinski tabor 

Junija 2005 se je pod mentorstvom Lučke Drganc in v sodelovanju z vodnikom PD Kamnik, 
Francem Obrezo, odvijal prvi doživljajsko-planinski tabor. Kot nam pove že ime samo, na 
taboru učenci doživijo nekaj novega, lepega, vse skupaj pa poteka v objemu gora in je z 
gorami na nek način tudi povezano. Dnevi zato nikoli niso dolgočasni, domotožja ni, učenci 
pa se domov vrnejo bogatejši za marsikatero izkušnjo in doživetje. 
 

 
Slika 4: Petje in kitara sta na taboru nepogrešljiva. 
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Cilji doživljajsko-planinskega tabora ostajajo vsa leta enaki: 
- Oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave kot 

posebne vrednote.  
- Oblikovanje pozitivnega odnosa do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne 

športne dejavnosti. 
- Krepitev samozaupanja, pripravljenosti na sodelovanje s posredovanjem in doživetji 

uspeha. 
- Spodbujanje izkušenj in odkrivanje samega sebe. 
- Podpiranje izgradnje identitete. 
- Pridobivanje izkušenj. 
- Vzpodbujanje vzdržljivosti. 

 
Lokacija taborov se je večkrat spremenila, nazadnje (julija 2018) je tabor npr. potekal v 
Logarski dolini. Pomembno je poudariti, da se učenci na tovrstnih večdnevnih dogodkih ne 
učijo samo življenja in bivanja v gorah, ampak tudi samostojnosti, odgovornosti, pridobijo 
na samozavesti ter nasploh rastejo na osebnostnem in socialnem področju.  
 
Pri oblikovanju in izvedbi tabora mi vedno pomaga katera od sodelavk učiteljic (ki je potem 
prisotna tudi na samem taboru) ter vodnik PD. V veliko pomoč pa so mi tudi mladinske 
vodnice PD Kamnik, naše bivše učenke, ki se rade vračajo v šolo, nas spremljajo na pohodih 
in taborih ter tako s svojo prisotnostjo, znanjem, energijo in idejami naredijo našo interesno 
dejavnost in vse dogodke še boljše, lepše in zanimivejše. Za vse to sem jim iskreno hvaležna. 
 
d) Ni lepega in slabega vremena, je samo dobra in slaba oprema 

Zgoraj zapisano pravilo pri naši skupini zagotovo drži. Izletov in tur zato zaradi slabega 
vremena ne prestavljamo, jih pa, če je treba, izvedemo v prilagojeni obliki. Včasih je treba 
cilj prilagoditi dejanskim razmeram: namesto, da se povzpnemo na vrh, je naš cilj lahko 
topla planinska koča. Če imamo razpisano orientacijsko tekmovanje za družine, ga 
izvedemo, pa čeprav dežuje. Če nas pot vodi po gozdu, se lahko v primeru dežja na potep 
odpravimo z dežniki. Če je načrtovana tura v primeru dežja težje izvedljiva, si v dolini 
ogledamo kakšno naravno ali kulturno znamenitost ... Temeljnega pomena pri vsem skupaj 
pa je dobra priprava izleta, pri čemer moramo imeti poleg osnovne izvedbe pripravljeno 
tudi rezervno različico. Nezanemarljivo pa je tudi, da nastalo situacijo motivacijsko 
izkoristimo in izpolnimo otrokova pričakovanja. In da se o nastali situaciji z otroki tudi 
pogovorimo.  
 
Namesto zakjučka … 

Opažamo, da pri šolski športni vzgoji upada interes za planinsko dejavnost. Vzrokov je več. 
Eden od pomembnih je pojav mnogih novih, modernih športov. Še pomembnejši je 
verjetno problem varnosti. Hoja po gorah, tudi sredogorju, zahteva od učiteljev in učencev 
določeno znanje, disciplino in doslednost ter nenazadnje določeno psihofizično 
pripravljenost. Neupoštevanje osnovnih varnostnih pravil in zakonitosti gibanja v gorskem 
svetu lahko hitro pripelje do nesreče in bolj ali manj težkih posledic. (Burnik 2005) 
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Slika 5: Čelado na glavo in gremo! 

 
A po drugi strani skoraj tretjino članov Planinske zveze Slovenije predstavljajo otroci in 
mladostniki. S takim številom se nam ni bati za prihodnost. Preko njih se bo naša dejavnost 
s častitljivo tradicijo prenašala na rodove, ki jih še ni. (Vončina 2016, str. 1) 
 
Omenjena interesna dejavnost s svojo drugačno naravo dela in specifiko sicer ne privablja 
množic učencev. A to sploh ni njen cilj. Bistveno je, da se pri planinskih uricah družimo tisti, 
ki nam narava nekaj pomeni in ki nam je mar za to, kaj se z njo dogaja. In če se nam kdo 
pridruži, ga z veseljem sprejmemo. 
 
In kot je zapisano v enem od spletnih člankov z naslovom Zakaj bi planinarjenje morali 
uvesti v osnovne šole kot predmet (ali vsaj kot redno družinsko aktivnost pri vzgoji otrok): 
“Ko se znajdemo v naravi, v tem primeru – na gori, ko ima zadnjo besedo, šele potem 
dojamemo, kako smo majhni. Ko se človek vrne k naravi, se rokuje sam s sabo. Občutek 
duševnega zadovoljstva, ki presega potrebo po materialnemu, bo vašega otroka korenito 
spremenil. Spodaj, v mestu, sem videvala “pomembne” ljudi v naslonjačih, katerih ego je 
bil večji od samih gora. No, izgleda, da ego ne more obstati nad 500 m višine. Direktor v 
naslonjaču ali prodajalec v kiosku – v gorah smo vsi enaki in veselje zaradi ponovnega 
snidenja v teh čudovitih koncih je obojestranska in iskrena.” 
 
Da, otroke s to interesno dejavnostjo zagotovo spravimo v gibanje ter jih zvabimo ven, v 
naravo in poskrbimo, da jim je resnično lepo. V veliko veselje nam je, ko vidimo, da tam 
postajajo boljši ljudje in da tam preprosto uživajo. In to je tisto, ki nam daje upanje, da s 
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svojimi drobnimi dejanji spreminjamo svet na bolje. In kje naj začnemo spreminjati svet, če 
ne pri naših najmlajših? 
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Cvetka Rengeo  
Osnovna šola Beltinci 

DEJAVNOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ BELTINCI 
 
Povzetek 
Šolska knjižnica je pomemben del življenja in dela na šoli. S svojim knjižnim in neknjižnim 
gradivom ter različnimi aktivnostmi dopolnjuje vzgojno-izobraževalno delo šole. Je 
kulturno, učno in informacijsko središče šole, zato jo radi poimenujemo tudi z besednima 
zvezama »srce šole« in »vrata v svet«.  
V prispevku predstavljam nekaj primerov odlično sprejetih dodatnih dejavnosti šolske 
knjižnice OŠ Beltinci, s katerimi promoviramo bralno kulturo v zavedanju velikega 
digitalnega napredka v zadnjih letih.  
 
Ključne besede: šolska knjižnica, dejavnosti, bralna kultura 
 
 

ACTIVITIES OF THE SCHOOL LIBRARY OF THE PRIMARY SCHOOL BELTINCI 
 
Abstract 
The school's library plays an important part in the life and work in the school. With its 
material of books and other as well as different organised activities the library completes 
educational work of the school. The school library is cultural, learning and informational 
centre of the school, and can be therefore called »the heart of the school« and »the door 
to the world« with a reason.  
In my article I introduce the examples of very well accepted activities of the school's library 
of the primary school Beltinci, which are used to promote the reading culture in the 
awareness of unique digital progress in the last few years. 
 
Keywords: school's library, activities, reading culture 
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1 Osnovna šola Beltinci 

Osnovna šola Beltinci leži na severovzhodu Slovenije, sredi panonske ravnice ob magistralni 
cesti Murska Sobota–Lendava. Kraj Beltinci je tudi sedež občine Beltinci, ki ima skupaj 
okrog 9000 prebivalcev. Šola je bila zgrajena leta 1978 in je v zadnjih letih popolnoma 
obnovljena in opremljena z modernim pohištvom, pouk pa poteka s podporo najnovejše 
informacijske tehnologije. 
 
Na naši šoli poteka mnogo pestrih dejavnosti in projektov, tudi mednarodnih: DEAR, 
COMENIUS, FIT4KID, sodelovanje z Goethe inštitutum. V njih se kaže kreativnost in 
inovativnost učencev in učiteljev.  
 
V šolskem letu 2017/2018 je šolo obiskovalo 640 učencev, ki so bili razporejeni v 27 oddelkov. 
 
2 Šolska knjižnica  

Šolska knjižnica kot pomemben del življenja in dela šole sodeluje pri razvoju kompetenc 
učencev na področju učenja, branja in informacijske pismenosti. Učence usposablja, da 
postanejo samostojni uporabniki šolske knjižnice, knjižničnega gradiva in iskanja informacij 
po svetovnem spletu ter jih uči pomembnosti branja, informacijske pismenosti in 
vseživljenjskega učenja. Knjižnica je tako stalna in močna podpora poučevanju, 
pridobivanju znanja, učnemu procesu in vseživljenjskemu izobraževanju. 
 

 
Fotografija 1: Knjižnica je prostor knjige, branja, novega znanja, srečevanja. 

 
3 Dejavnosti šolske knjižnice 

V nadaljevanju predstavljam odlično sprejete dodatne dejavnosti šolske knjižnice OŠ 
Beltinci. Ločila sem jih na posamezne mesece, vendar si jih lahko tudi prilagodimo, ko nam 
to najbolj ustreza. 
 
a) OKTOBER – MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 
V Sloveniji od leta 2007 v mesecu oktobru na pobudo Mednarodnega združenja šolskih 
knjižničarjev praznujemo mednarodni mesec šolskih knjižnic. To praznovanje opozarja na 
širok nabor dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje. Šolska 
knjižnica OŠ Beltinci se praznovanju pridružuje od oktobra 2009. 
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Dejavnosti: 
- na spletni strani šole http://www.osbeltinci.si/ predstavimo mednarodni mesec 

šolskih knjižnic in sproti objavljamo utrinke dogodkov na blogu šolske knjižnice 
http://knjiznicaosbeltinci.splet.arnes.si/; 

- učencem in strokovnim delavcem šole spregovorimo o pomenu šolskih knjižnic za 
učenje in poučevanje (radijska ura) ter v knjižnici redno razstavljamo knjižne novosti; 

- začnejo se organizirani obisk knjižnice vseh oddelkov šole (vračanje in izposoja 
gradiva, učenci pridejo s svojimi razredniki, učitelji različnih predmetov, v času OPB, 
razrednih ur …); 

- prvošolci postanejo člani šolske knjižnice (pravila vedenja, navajanje na samostojno 
iskanje); 

- pravljične ure za 1. triletje; 
- orientacija v knjižnici in knjige za bralno značko za učence od 2. do 5. razreda, 
- pogovor o prebranih knjigah (dnevnik branja); 
- knjižni kotički po učilnicah; 
- pogovor o obveznem branju knjig domačega branja in prostočasnem branju za 

učence od 7. do 9. razreda: realnost današnjega časa je, da je rednih bralcev in 
obiskovalcev knjižnice vsako leto manj. Tako zadnja leta posebne ure pouka 
slovenščine namenimo pogovoru o branju, ki je v šoli obvezno, in iskanju novih 
motivov za prostočasno branje. Vedno znova ugotavljamo, da se v vsaki knjigi skriva 
biser, le dovolj časa, volje in motivacije za branje moramo najti, da ga odkrijemo; 

- navajanje virov in literature v 7. razredu; 
- z učenci 7. razreda obiščemo Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota v 

okviru projekta Rastem s knjigo; 
- učenci predmetne stopnje spoznajo možnost samostojnega iskanja knjižničnega 

gradiva s pomočjo sistema Cobiss; 
- fotografiranje in objava kolaža fotografij: ljudje, ki berejo;  
- opisujemo šolsko knjižnico (v slovenščini in tujem jeziku). 

Primeri: 
v slovenščini 
Jaz rada berem knjige. V naši šolski knjižnici dela knjižničarka Cvetka. Včasih se 
krega, ko je v knjižnici preglasno. V knjižnici sem izvedela veliko zanimivih stvari. 
V knjižnici imajo knjige oznake, tako vemo, za katero stopnjo starosti so. Vedno 
so izposojene knjige o čarovnici Lili. V knjižnici je zelo lepo brati na kavču. 
Knjižnica je za učence vedno odprta. Članska kartica je pomembna za izposojo. 
(Vita Klanfar, 5. b) 
 
Naša šolska knjižnica je zelo lepa in zelo velika. Ima več kot 18 000 knjig. Rada 
berem knjige. Naša knjižničarka je zelo prijazna. Če smo poredni, se malo ujezi. 
Knjige imajo rdeče, modre, rumene in zelene oznake. (Nisa Kocet, 5. b) 
 
Naša knjižnica je zelo lepa. Knjižničarka je zelo prijazna. Najdem vse vse knjige, ki 
jih iščem, razen knjige Minecraft. Zelo si želim, da bi si jo lahko izposodil v knjižnici. 
Imamo dobro razporejene knjige. Imamo tudi kotiček za branje. Knjižnica je zelo 
blizu računalniške učilnice. Zanimive so mi knjige o Zemlji in dinozavrih. (Vasilij 
Baligač, 5. b) 
 

http://www.osbeltinci.si/
http://knjiznicaosbeltinci.splet.arnes.si/
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v angleščini (mentorica Andreja Žalik Kranjec, prof.) 
Library song 
The library in our school is kind of small, 
But that doesn’t mean that it’s dull, 
My aunt works there, 
And she’s really fair. 
  
It’s pretty cool there, I guess, 
I mean you can play chess, 
You can read any book, 
Or do your homework, just look. 
  
It’s a little quite space, 
Yes, it’s true that is the case, 
There you can see all the new things you have learnt, 
And there’s no need to be concerned. 
Maj Rengeo, 8. c 
 
Library 
There is one place, the place, 
that is always in silence, the place, 
that always has a new face, the place, 
that keeps away the violence. 
  
The place is the library, 
you can just call it home for books. 
Why? Simply, because there are books in it, 
one next to another, waiting to get opened, 
and get read again. 
  
But they are getting retired at this point, 
you are getting tired of books, 
you rather watch some cooks than books, 
but wait, what about all the adventures, 
you know, you can never forget them. 
  
Don’t put an end to them, 
don’t offend them, 
they can always teach you some new things, 
remember them. 
Niko Pozderec, 8. a 
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b) DECEMBER – PRAZNIČNI MESEC 
December je mesec, ki je povsem prežet z mislimi na najlepše praznike v letu. V decembru 
2017 sem za sedmošolce pripravila delavnico z naslovom Moč besede, s katero sem želela 
učence opozoriti na vpliv in doživljanje pozitivnih in negativnih sporočil. Izvedla sem jo pri 
uri slovenščine.  
 

 
Fotografija 2: Ob zaključku delavnice z lepimi mislimi za svoje sošolce 

 
c) FEBRUAR – MESEC KULTURE 
Knjižnica je tudi prostor srečevanja. Ob največjih literarnih obletnicah so srečanja v knjižnici 
najbogatejša in to za 8. februar, slovenski kulturni praznik, vsekakor velja. Ves februar je 
obarvan z vsebinami, s katerimi želimo učencem in zainteresirani javnosti približati lik 
velikana slovenske poezije Franceta Prešerna. Skozi zgodbe iz Prešernovega življenja in 
slikovno gradivo učenci spoznavajo najpomembnejše postaje Prešernovega življenja in 
dela, prisluhnejo slovenski himni, razmišljajo o pojmu »kultura« in se naučijo, zakaj je France 
Prešeren največji slovenski pesnik.  
 
č) APRIL – MESEC KNJIGE 
Teme ur v aprilu so vedno povezane s knjižnico, pomenom branja, knjigo, saj v aprilu 
praznujemo pomembne praznike, povezane s knjigo, in sicer: 21. marec–mednarodni dan 
poezije, 2. april–mednarodni dan knjig za otroke in 23. april–svetovni dan knjige in avtorskih 
pravic.  
 
Dejavnosti: 
Kulturni dan - dan knjige  
Izvedli smo ga aprila 2018 z učenci 2. razreda. Na ta dan so učenci v šolo prinesli svojo 
najljubšo knjigo, jo predstavili ter povedali, na kakšen način so povezani s knjigo. Izdelali so 
tudi svoja bralna znamenja. V nadaljevanju so uro preživeli v šolski knjižnici, kjer sem kot 
knjižničarka spregovorila o pomenu knjige in branja ter širjenju zavesti o branju. Dotaknila 
sem se tudi nastanka knjige, pomena obiska knjižnice in širjenja bralne kulture. Kulturni dan 
smo končali s podelitvijo priznanj za Bralno značko. 
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Fotografija 3: 50 učencev 2. razreda je osvojilo Bralno značko. 

 
Radi beremo 
Noč branja je vseslovenski dogodek, ki vsako leto poveže ljubitelje knjig. Noč knjige namreč 
nagovarja vse generacije bralcev, spodbuja dvig bralne kulture in pismenosti ter vrednot 
domišljije in znanja v družbi. Aprila 2017 so se dogodku pridružili učenci 3. razreda na 
literarnem srečanju s pisateljico in knjižničarko Vesno Radovanovič, ki smo ga naslovili Radi 
beremo. Prisluhnili smo pravljicam, ki jih je napisala, spoznali poklic pisateljice in 
pravljičarke. Dogodki ob Noči branja so odlična priložnost, da učencem pokažemo, da je 
branje pomembna vseživljenjska dejavnost, jim približamo knjigo in jim predstavimo, kako 
se lahko ob knjigi odlično zabavamo in družimo. 
 
Pot knjige od avtorja do bralca 
V aprilu 2017 smo na šoli gostili razstavo z naslovom Pot knjige od avtorja do bralca, ki v 
stripu prikazuje procesa nastanka knjige. Kratka zgodba je delo pisatelja Žige X. Gombača 
in ilustratorja Davida Krančana in nas popelje v svet knjige z glavnim junakom, knjižnim 
moljem. Razstava je že gostovala v mnogih slovenskih knjižnicah in bila je odlična 
priložnost, da smo i jo ogledali tudi na naši šoli. Razstava je bila odlično izhodišče za 
pogovor o tem, kako pomembna je ideja za nastanek knjige, kateri poklici so pomembni pri 
nastanku knjige, predvsem pa je pomembna glavna ideja razstave: Tisti, ki beremo, 
bogatimo svoj besedni zaklad, z vsako prebrano stranjo izvemo kaj novega, skrbimo za 
osebno rast in nikoli, čisto nikoli nam ni dolgčas. 
 
Pesniške matineje 
Učenci predstavljajo svoje najljubše pesmi, uganke, izštevanke, ki jih lahko preberejo, 
recitirajo, zapojejo ali zaplešejo. Pesniško obarvane ure odlično uspevajo, saj učenci sami 
izbirajo besedila in način predstavitve. 
 
Knjiga mojega otroštva 
Z učenci zadnje triade v aprilu izvedemo v okviru pouka, slovenščine ure, kjer skozi sproščen 
pogovor predstavimo knjige, ki so pustile močan pečat v naših življenjih. Skozi pogovor se 
dotaknemo glavnih književnih oseb, motivov za njihova ravnanja in sporočil, ki so nam jih 
knjige dale. Tako se vedno spomnimo na mnoge pravljice in druge zgodbe, ki so bile del 
našega otroštva. 
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d) LITERARNI OBISKI 
V okviru literarnih srečanj Oko besede in Dialekta ter zaključkov Bralne značke smo v šolski 
knjižnici gostili vrsto uspešnih mladinskih pisateljic in pisateljev, kot so: Primož Suhodolčan, 
Janja Vidmar, Aksinja Kermauner, Dim Zupan, Nina Mav Horvat, Tone Partljič, Tilka Jamnik, 
Breda Smolnikar … Taka srečanja so za učence zelo dobra motivacija za branje, saj 
ustvarjalci predstavijo svoje delo, poklic pisatelja in glasno berejo iz svojih knjig. 
 
e) INTERESNE DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI 
Knjižničarski krožek  

Učenci, ki obiskujejo knjižničarski krožek, spoznavajo delo šolskega knjižničarja, postavitev 
knjižnice, se učijo poiskati knjige s sistemom Cobiss in so dobrodošla pomoč pri urejanju in 
pospravljanju knjig po organiziranih obiskih oddelkov.  
 
Naša mala knjižnica  

To je mednarodni projekt, ki je oplemenitil življenje šolske knjižnice. Namenjen je 
spodbujanju branja in bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Projekt, ki ga 
podpira Evropska komisija, je namenjen najmlajšim bralcem, od vrtca do 5. razreda osnovne 
šole. Otroke skozi šolsko leto pospremi skrben izbor mladinske literature priznanih 
slovenskih in tujih avtorjev.  
 

 
Fotografija 4: Učenci, ki so brali v projektu Naša mala knjižnica v šol. l. 2017/18 z bralnimi priznanji 

 
4 Povezanost z okoljem in predstavitev dela šolske knjižnice  

Z zagotovostjo lahko trdim, da je šolska knjižnica OŠ Beltinci vpeta v lokalno in strokovno 
okolje. Aktivnosti redno predstavljamo v spletnem dnevniku knjižnice, ki je dosegljiv na 
naslovu: http://knjiznicaosbeltinci.blog.arnes.si/, v občinskem glasilu, pedagoških revijah in 
na mednarodnih simpozijih.  
 
Ponosni smo, da je v februarju 2015 ob obisku Občine Beltinci šolsko knjižnico obiskala tudi 
tedanja ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar. 
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Fotografija 5: Obisk ministrice za kulturo v februarju 2015 

 
5 Zaključek 

Šolska knjižnica je kulturno, učno in informacijsko središče šole, zato jo radi poimenujemo 
tudi z besednima zvezama »srce šole« in »vrata v svet«. Šolska knjižnica mora biti odprta za 
ideje, ljudi, kulturo, pogovor, mora biti »živ organizem«, ki se stalno razvija in raste, seveda 
skupaj s šolskim knjižničarjem, ki mora znati odgovoriti na zahtevne naloge sodobnega časa 
in informacijskega napredka.  
 
Pomembno je, da je šolski knjižničar avtonomen pri izbiri dejavnosti in načinu izvajanja. 
Skupni cilj vseh, knjižničarja in strokovnih delavcev, je, da učenci postanejo samostojni 
uporabniki knjižnice. Naše dejavnosti so usmerjene k temu, da učence zgodaj začnemo 
navajati na reden obisk knjižnice, izposojo in vračanje gradiva, želimo jim privzgojiti 
pozitiven odnos do branja in knjige, da bi tako dovolj zgodaj spoznali in ozavestili, da se 
človek uči vse življenje, da je branje vseživljenjska dejavnost in da je branje z razumevanjem 
tisto, ki človeku omogoči dostop do najrazličnejših informacij.  
 
Literatura in viri 
/
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Darija Roš  
Osnovna šola Beltinci 

DELAVNICA ZA NADARJENE UČENCE - MISELNA IGRA MANKALA 
 
Povzetek 
Učenci osnovne šole so otroci z različnimi zmožnostmi na posameznih področjih, kar 
zahteva načrtovano in premišljeno individualizacijo in diferenciacijo dejavnosti v osnovni 
šoli. Posebna skupina učencev so nadarjeni učenci. 
Nadarjene učence v šoli vključujemo v raznovrstne oblike dela in dejavnosti na različnih 
področjih in jim tako ponujamo možnost celovitega izkoristka in razvoja njihovih 
zmožnosti. 
A v kaj, za njih zanimivega, jih naj pritegnem na matematičnem področju? V nenehnem 
iskanju zanimivih tem in idej, novih izzivov ter aktivnosti za delo z nadarjenimi učenci, so mi 
zelo uporaben vir novih zamisli za poučevanje primeri dobrih praks učiteljev. 
Tako predstavljam lasten primer dobre prakse, to je delavnico za nadarjene učence, v kateri 
lahko celovito in večplastno spoznajo namizno miselno igro mankala, ki menda izvira iz 
neolitika. 
 
Ključne besede: nadarjeni učenci, matematika, delavnica, mankala 
 
 

WORKSHOF FOR GIFTED PUPILS - MIND GAME OF MANCALA 
 
Abstract 
Primary school pupils are children with different abilities in individual fields, which requires 
a planned and deliberate individualization and differentiation of activities in elementary 
school. A special group of pupils are gifted pupils. 
The talented pupils in school are involved in diverse forms of work and activities in different 
fields, and therefore offer them the possibility to fully exploit and develop their abilities.  
But in what, interesting for them, should I attract them in the mathematical field? In a 
constant search for interesting topics and ideas, new challenges and activities for working 
with talented students, I am a very useful source of new ideas for teaching examples of 
good teacher practices. 
So I present own example of good practice, this is a gifted student workshop, in which they 
can learn a comprehensive and multifaceted learning of a table mind game of mancala 
which probably comes from Neolithic. 
 
Keywords: gifted pupils, mathematics, workshop, mancala 
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1 Uvod 

V prispevku je predstavljena kot primer dobre prakse delavnica za nadarjene učence s 
področja matematike z naslovom Miselna igra mankala. Primerna je predvsem za učence 
tretje triade. 
 
Nadarjeni učenci so skupina učencev, ki jim v osnovni šoli namenjamo posebno skrb in 
obravnava, zato jim ponujamo različne dejavnosti s katerimi krepimo njihova močna 
področja in razvijamo njihove talente. Učitelji in mentorji dela z nadarjenimi učenci nenehno 
iščemo ideje katere dejavnosti učencem ponuditi na posameznem predmetnem področju.  
 
Miselne igre so zelo uporaben pripomoček za razvijanje logičnega in matematičnega 
mišljenje skozi igranje le-teh, če pa se poglobimo še v izvor in izdelavo igre, vzpostavimo 
korelacijo z zgodovino, geografijo ter tehniko. Samo igranje pa lahko nadgradimo kasneje 
z vključitvijo v različna združenja in skupine igralcev posameznih miselnih iger ter z aktivnim 
sodelovanjem na tekmovanjih v igranju. 
 
V predstavljenem primeru učenci večplastno spoznajo igro mankala, si izdelajo igro, se jo 
naučijo igrati, preučijo strategije igranja, primerjajo namizno in računalniško izvedbo igre, z 
analogijo poiščejo in si zastavijo nove izzive. 
 
2 Kreativna delavnica za nadarjene učence 

2.1 Delo z nadarjenimi učenci 

Otroci, ki v šoli izkazujejo visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, 
specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, so prepoznani kot 
nadarjeni učenci in poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene 
programe, aktivnosti in dejavnosti.  
 
Delo z nadarjenimi učenci tretje triade osnovne šole poteka v različnih oblikah: notranja ali 
zunanja diferenciacija pouka, dodatni ali izbirni pouk, raziskovalni tabori za učence, 
obogatitveni programi, sobotne šole, kreativne delavnice... Izvajalci dejavnosti so učitelji ali 
mentorji, ki tako učencem omogočajo širitev in poglabljanje temeljnega znanja, hitrejše 
napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba višjih in sodelovalnih 
oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, upoštevanje 
individualnosti.  
 
V tretji triadi nadarjeni učenci praviloma že usmerijo svoje dodatno delovanje na eno ali dve 
interesno močni področji. Tako imamo na šoli vedno tudi številčno skupino učencev, ki jim 
ponujamo dodatne aktivnosti na matematičnem področju.  
 
Za najučinkovitejše oblike dela z nadarjenimi učenci so se na našo šoli izkazale kreativne 
delavnice, tabori za nadarjene učence in sobotne šole. 
 
2.2 Kreativna delavnica  

Kreativna delavnica za nadarjene učence je dejavnost v katero se nadarjeni učenci vključijo 
prostovoljno glede na lastno zanimanje in prosti čas. Je tematsko zasnovana tako, da se 
učenci srečajo z vsebinami, ki niso del obveznega učnega načrta, ali pa poglobijo znanje o 
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učnih vsebinah. Običajno se izvaja po rednem pouku, traja pa dve do tri šolske ure. Kot 
mentorica nadarjenih učencev ponudim s področja matematike vsako leto tematsko 
zaokroženo 5 do 15-urno delavnico, ki jo nato z učenci izpeljemo v dveh do sedmih srečanjih. 
Temo izberem sama ali pa jo predlagajo učenci.  
 
Tako smo že izvedli delavnice Matematični gobelini, Logika za nelogike, Mi šifriramo, Igre s 
kocko, Japonske miselne igre, Izdelujemo poliedre, Lingvistika, Od navadnega do barvnega 
sudoka, Rešujemo in sestavljamo križanke in Miselna igra mankala. 
 
2.2.1 Tema delavnice 
Temo smo oblikovali na pobudo učenke, ki je v šolo prinesla dobljeno rojstnodnevno darilo, 
namizno igro mankala (slika 1) oziroma mancala kot je bilo zapisano na škatlici. Zanimala so 
jo pravila igranja in izvor igre. Vzbudila je radovednost ostalih učencev tako, da smo 
oblikovali osnovni oris 10-urne delavnice in zastavili nekaj ciljev, ki pa so jih učenci nato skozi 
šest srečanj nadgradili in razširili.  
 
V delavnici je sodelovalo 15 učencev od sedmega do devetega razreda. Srečanja so bila 
dvakrat tedensko v prostih urah učencev. 
 

 
Slika 1: Namizna igra Mankala 

 
2.2.2 Izvedba delavnice 
Pri zasnovi delavnice sem izhajala iz vedenja, da so učenci najbolj aktivni pri dejavnostih, 
kjer je veliko praktičnih aktivnosti, timskega dela, pestrosti in njihovi razvojni stopnji 
primernih izzivov. Tako je nastal načrt šestih srečanj: 

- 1. srečanje: Zgodovinski izvor igre (1 šolska ura), 
- 2. srečanje: Pravila igranja (1 šolska ura), 
- 3. srečanje: Izdelava igre (2 šolski uri), 
- 4. srečanje: Igranje namizne mankale in strategije igranja (3 šolske ure), 
- 5. srečanje: Igranje mankale na računalniku (2 šolski uri), 
- 6. srečanje: Nove igre, novi izzivi (1 šolska ura). 

 
2.2.2.1 Izvedba delavnice 
Prvi dve srečanji sta bili namenjeni seznanitvi z igro. Učenci so s pomočjo različnih virov 
(splet, knjige, priročniki...) poiskali podateke o izvoru igre in pravilih igranja.  
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

653 

Presenetile so jih informacije, da je poimenovanje igre mankala (ang. mancala) neustrezno, 
saj je mankala ime za družino afriških in azijskih iger, ki spadajo med t.i. sejalne igre; igra 
ima več kot 300 poimenovanj in različic igranja; spada med najstareše igre sveta, umeščajo 
jo celo v neolitik. Več let so to igro uporabljali kot učilo v afriških šolah. Dogovorili smo se, 
da bomo kljub vsemu uporabljali komercialno ime igre, t.j. mankala.  
 
Pri spoznavanju pravil pa so učenci naleteli na težavo. Imeli so le eno namizno igro, zato so 
predlagali, da bi si izdelali vsak svojo igro. A za hitro odprave težave smo se poslužili 
narisane različice igre (slika 2). 
 

 
Slika 2: Narisana igra mankala 

 
2.2.2.2 Izdelava igre 
Po svetu obstaja mnogo različnih izvedb igre mankale: iz lesa, iz kamna, iz gline, naredijo se 
jamice v pesek ali zemljo, lahko se nariše na tla... 
 
Ker učence skozi osnovnošolsko izobraževanje osveščamo tudi o pretiranem potrošništvu 
in o možnih alternativah, je eden izmed pomembnih ciljev kreativnih delavnic tudi aktivnost 
»izdelaj si sam« (slika 3). Ob tem smo vključili še okolijski vidik in uporabili odpadno 
embalažo, to je kartonaste škatlice za jajca, za igralne kamenčke pa npr. semena stročnic. 
 
Učenci so za izdelavo igre potrebovali: 

- kartonasto škatlica za jajca s pokrovom (za 12 jajčk), 
- vodene ali tempera barve, 
- čopič, 
- lepilo, 
- kamenčke ali gumbe ali fižol ali boba (48 komadov). 

Nastali so kreativni in raznoliki izdelki. 
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Slika 3: Izdelava igre 

 
2.2.2.3 Igranje namizne in računalniške igre 
Ko so učenci izdelali igre, so komaj dočakali igranje. Imeli so 15 izdelanih iger in vsak učenec 
je seveda želel preizkusiti svoj izdelek.  
 
Priredili smo tekmovanje v igranju namizne mankale (slika 4). Zmagovalca smo tudi 
nagradili. Ob igranju so samodejno pričeli iskati ustrezne strategije za zmago. Ob druženju 
in igranju je bilo v skupini učencev obilo zabave in smeha. 
 
Naslednje srečanje je bilo prav tako namenjeno igranju mankale, a tokrat računalniške 
različice (slika 5), individualno ali v parih. 
 

 
Slika 4: Igranje namizne igre 

 

 
Slika 5: Igranje računalniške igre 
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2.2.2.4 Nove igre, novi izzivi 
Zaključno srečanje je bilo predvideno za evalvacijski razgovor in premislek o novih izzivih. 
Učence so navdušile praktična izdelava uporabnih predmetov, tekmovanje v igranju iger, 
raznolike metode in oblike dela, nekoliko manj pa potrebna potrpežljivost in postopnost 
pri usvajanju novih veščin, upoštevanje mnenj drugih, iznajdljivost ter vztrajnost pri odpravi 
težav.  
 
Osrednji del razgovora je bil namenjen primerjavi igranja namizne in računalniške igre; 
vsaka vrsta igranja ima prednosti in slabosti, zato je ključnega pomena razmislek kdaj in kje 
uporabiti posamezno vrsto igranja. Zagotovo bomo uporabili namizno igranje, če se želimo 
družiti in zabavati z vrstniki. 
 
V zaključnih urah delavnice so učenci kar nizali nove ideje o nadaljnjih delavnicah. Na 
podoben način bi želeli še spoznati igre backgammon, go, mahjong, igre s kartami in še kaj. 
Želeli bi imeti tudi šolsko tekmovanje v igranju posamezne namizne igre. 
 
3. Sklep 

Na šolah moramo učitelji v čim večji meri izkoristiti vedoželjnost in radovednost nadarjenih 
učencev. Z usmerjenim vodenjem skupine učencev lahko nastanejo čudovite kreativne 
delavnice, ki so le ena izmed oblik dela z nadarjenimi otroci. Učencem tako pokažemo kako 
se podati na neznana področja in jih naučimo hoditi po novih poteh. Kako daleč bodo pa 
prišli, je seveda odvisno od njihove vztrajnosti in marljivosti. Obenem jih učimo 
iznajdljivosti, jih okolijsko in potrošniško ozaveščamo ter uvajamo v kritično mišljenje, 
presojo in primerjavo. To je prav gotovo ena od poti, ki vodi od nadarjenega učenca do 
aktivnega in uspešnega posameznika, kateri zmore sodelovalno, inovativno in pozitivno 
delovati v družbi. 
 
Literatura in viri 
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Marjeta Sebanc  
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

SLADKA PIJAČA? HVALA, RAJE BI VODO 
 
Povzetek 
 
Povsod po razvitem svetu narašča delež otrok s prekomerno telesno težo. Največji vir 
sladkorja v naši prehrani so gazirane in druge sladke pijače, po katerih zelo radi posegajo 
tudi otroci. 
Na naravoslovnih delavnicah smo izdelali didaktični pripomoček, ki nazorno prikazuje 
koliko sladkorja vsebuje pollitrska steklenica pijače. Količino sladkorja smo se naučili 
prebrati na tabelah hranilnih vrednosti, ki so navedene na vseh prehrambnih izdelkih. S 
pomočjo znanja matematike smo navedeno količino preračunali na velikost steklenice. Ker 
smo v tretjem razredu, je bila naša merska enota vrečka sladkorja, ki je priložen kavi in tehta 
5 gramov. K vsaki plastenki smo prilepili toliko vrečk, kolikor sladkorja vsebujejo. Dodali 
smo tudi plastenke pijač, ki sladkorja ne vsebujejo. Konkretni prikaz smo spremenili tudi v 
grafično obliko. Količina sladkorja v posameznih pijačah je presenetila vse otroke. Izdelek 
smo razstavili v šolski avli na ogled tudi drugim učencem, zaposlenim in obiskovalcem. 
 
Ključne besede: sladkor, pijača, merjenje, naravoslovna delavnica 
 
 

SWEET DRINK? NO THANKS, I WOULD PREFER WATER 
 
Abstract 
All around the developed world the number of overweight children is increasing. The 
largest sources of sugar in out diet are soft and other sweetened drinks which kids love to 
drink.  
At science workshops we created a teaching aid which displays how much sugar is 
contained in a half liter bottle of a drink. We learned how to read the amount of sugar from 
the tables of nutritional values that can be found on every food product. Using our math 
knowledge we calculated the listed amount to match the size of the bottle. Since we are in 
third grade our unit of measurement was a packet of sugar, usually served with coffee, 
weighting 5 grams. Next to each bottle we glued as many packets of sugar as they contain. 
We added bottles of drinks that are sugar free as well. We transformed this display into a 
graphic version. The amount of sugar in drinks surprised all of the children. We displayed 
our creation in the school lobby for other students, staff and visitors to see. 
 
Keywords: sugar, drink, measurement, science workshop 
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Uvod 

Že več kot dvajset let sem učiteljica razrednega pouka. Moje delo zajema prvo triado, 
zadnjih nekaj let pa učim v 3. razredu. Pri svojem delu in tudi v vsakdanjem življenju opažam, 
da je med našimi otroci debelosti čedalje več. Pri njih odkrivajo stanja in bolezni, nekoč 
značilne le za odrasle, tudi sladkorno bolezen tipa 2. Mnogi otroci imajo zaradi prekomerne 
telesne teže tudi težave pri gibanju. Hitro so zadihani, slabše sledijo atletski in gimnastični 
abecedi. V naravnih oblikah gibanja, kot sta hoja in tek, so okornejši in počasnejši.  
 
Tudi rezultati raziskave Obnašanje v zvezi z zdravjem v šolskem obdobju in rezultati 
posamičnih regijskih presečnih študij o prehranjevalnih navadah in prehranskem statusu 
otrok in mladostnikov v Sloveniji kažejo, da se mladostniki glede izbire živil prehranjujejo 
pretežno nezdravo; uživajo premalo sadja in zelenjave ter rib, dekleta pa tudi premalo 
mleka in mlečnih izdelkov ter mesa, pogosto pa posegajo po sladkih in slanih prigrizkih ter 
gaziranih sladkanih pijačah in pijačah z nizkim sadnim deležem. (Smernice 2005, str. 13) 
 
Zdravo prehranjevanje je pomembno tako za otroke in mladostnike kakor za odrasle. 
 
Vendar pa je zdrava prehrana za otroke in mladostnike še toliko pomembnejša, ker je 
odraščanje obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja 
posameznika. Hkrati pa hrana predvsem v mladostniškem obdobju ne zadovoljuje le 
fizioloških potreb, ampak ima tudi psihološki pomen. Energijsko in hranilno uravnotežena 
in specifičnim potrebam otrok in mladostnikov v fazi rasti in razvoja prilagojena prehrana 
je eden najbolj pomembnih pozitivnih dejavnikov varovanja zdravja. (Smernice 2005, str. 
17) 
 
Med šestim in dvanajstim letom otroci postajajo vse bolj neodvisni in se učijo skrbeti sami 
zase. V teh letih s postavljanjem omejitev in dajanjem dobrega zgleda lahko ogromno 
storimo za izboljšanje prehranjevalnih in gibalnih navad naših šolarjev. Zato sem se tudi 
sama kot učiteljica spraševala, kako lahko vplivam na učence s sprejemanjem dobrih 
odločitev na teh področjih.  
 
Na ravni šole se že več let trudimo izboljšati prehranjevalne navade naših šolarjev. V vse 
obroke vključujemo sadje in zelenjavo, po razredih postavljamo sadne kotičke, na šolskih 
hodnikih so pitniki z vodo, omejili smo sladkanje čajev in drugih napitkov, ob praznovanjih 
se posladkamo s suhim sadjem in podobno. 
 
Ob razgovorih z učenci sem opazila, da otroci veliko že vedo o zdravi prehrani, vendar pa 
izven šolskega časa še vedno uživajo zelo veliko gaziranih in močno sladkanih pijač in se 
njihove škodljivosti za zdravje ne zavedajo dovolj. Zato sem se odločila za izdelavo 
didaktičnega pripomočka, ki bo prikazal vsebnost sladkorja v posamezni vrsti pijače.  
 
Glavni del 

Naravoslovne delavnice 

Na naravoslovnih delavnicah za tretji razred, ki jih izvajam kot interesno dejavnost, smo se 
predvsem pripravljali na naravoslovno tekmovanje Kresnička. Spoznali smo drevesne 
storže, raziskovali barvo v flomastrih in izdelali peščeno uro. Nekaj ur pa smo namenili 
izdelavi pripomočka, ki smo ga poimenovali Koliko sladkorja vsebujem. 
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Prehranska piramida 

Najprej smo se seznanili s prehransko piramido. Na šoli nas je obiskala zdravstvena delavka, 
ki je učencem predstavila vrste živil in količinske potrebe za njihovo starost. S pomočjo 
slikovnega gradiva iz reklamnih letakov smo tudi sami izdelali prehranske piramide. 
Ugotovili smo, da velik del naših piramid predstavlja voda in druge nesladkane pijače, 
sladke pijače pa v zdravo prehransko piramido ne sodijo. 
 
Pomembno je, da otroci zaužijejo čim manj prostih sladkorjev. Po definiciji Svetovne 
zdravstvene organizacije so prosti sladkorji mono- in disaharidi, dodani v hrano s strani 
proizvajalca, kuharja, in/ali potrošnika in naravno prisotni prosti sladkorji, ki jih najdemo v 
sadnih sokovih. Še posebej se odsvetuje pitje pijač z dodanim sladkorjem in sadnih sokov, 
saj imajo visoko vsebnost sladkorja, vendar nizek učinek sitosti. Pijače z dodanimi sladkorji 
predstavljajo tveganje za prekomerno telesno maso in debelost, zobno gnilobo, povišano 
vrednost krvnega sladkorja na tešče, povišan krvni tlak, povišane krvne lipide, bolezni srca 
in ožilja, sladkorno bolezen tip 2, zmanjšanje kostne gostote, itd. Poleg tega takšne pijače 
pri majhnih otrocih lahko še dodatno stimulirajo nagnjenost k sladkemu okusu v kasnejših 
obdobjih življenja. (Predšolski otroci)  
 
Zbiranje materiala 

Odločili smo se, da bomo raziskali, koliko sladkorja je v posamezni pijači. Da bo naša 
raziskava poštena, smo izbrali le pollitrske plastenke, ki jih tudi najpogosteje uporabljamo. 
Učenci so v šolo prinašali različne plastenke. Nekaj so jih nabrali doma, pomagala pa nam 
je tudi mamica enega od učencev, ki ima gostinski lokal. Istočasno smo zbirali tudi vrečke 
sladkorja, ki so priložene kavi in tehtajo 5 gramov. Učencem se je zdelo zanimivo, da starši 
ob kavi v gostinskem lokalu dobijo dve vrečki sladkorja, pogosto pa kave ne sladkajo. Tako 
so odvečne vrečke prinašali v šolo, zopet pa so nam z zbiranjem pomagali tudi v gostinskem 
lokalu. 
 
Tabela hranilnih vrednosti in pretvarjanje merskih enot 

Za začetek smo se naučili prebirati tabele hranilnih vrednosti, ki so navedene na vseh 
prehranskih izdelkih, torej tudi na pijačah. Tabela običajno vključuje hranilno vrednost za 
100 mililitrov napitka. Tukaj smo prvič uporabili naše znanje matematike. S pomočjo različni 
merilnih posod smo pretvarjali merske enote za prostornino. Z merjenjem in prelivanjem 
vode smo ugotovili, da 100 mililitrov pomeni 1 deciliter. V naših plastenkah pa je prostora 
za 5 decilitrov, zato moramo vrednosti pomnožiti s številom 5. Tako pretvarjanje količin je 
učencem predstavljalo kar nekaj težav in večkrat smo ga morali ponoviti.  
 
Tabela hranilnih vrednosti najprej navede energijsko vrednost, izraženo v kJ oziroma v kcal. 
 
Priporočeni dnevni energijski vnosi za posamezne starostne skupine otrok in mladostnikov 
so podlaga za postavitev priporočenih vrednosti za vnos hranil in količinskih normativov 
živil v obrokih hrane. Dnevne energijske potrebe so razen osnovnih fizioloških potreb 
odvisne tudi od telesne dejavnosti in drugih zunanjih dejavnikov. Poleg tega je treba v 
obdobju rasti upoštevati tudi potrebe po energiji in hranilih za razvoj telesne mase. Če 
dolgoročno vnašamo s prehrano premalo ali preveč energije oziroma hranil, je lahko 
zdravje odraščajočih otrok in mladostnikov ogroženo. Doseganje energijskih priporočil 
zadovoljuje povprečne potrebe otrok in mladostnikov z normalno telesno težo in višino in 
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predstavlja 50 percentil populacije. Priporočeni dnevni energijski vnos za otroke v starosti 
med 7 in 9 let je 8300 kJ/2000 kcal za dečke in 7500 kJ/1800 kcal za deklice. (Smernice 2005, 
str. 20) 
 
Na tabeli hranilnih vrednosti je navedena še količina maščob, ogljikovih hidratov, beljakovin 
in soli. Seveda taka števila in izrazi za učence tretjega razreda ne predstavljajo kakovostne 
informacije, saj vrednosti in navedeni pojmi presegajo stopnjo njihovega razumevanja. 
Učenci so povedali, da poznajo besedo »kalorije«, slišali so jih pri starših in starih starših. 
Poznajo tudi izraze maščobe, soli, sladkorji, manj poznana sta jim pojma ogljikovi hidrati in 
beljakovine. Dogovorili smo se, da bomo na tabelah spremljali le vrstico, ki označuje 
količino sladkorja v posameznem izdelku. Vsakokrat pa bomo količino sladkorja preračunali 
na našo mersko enoto, torej pollitrsko plastenko. 
 
Izdelava pripomočka 

Zbrane plastenke smo najprej uredili, saj smo jih zbrali res veliko. Odstranili smo vse 
plastenke, ki so se podvajale in tudi take, ki niso pogoste in otrokom niso poznane iz 
vsakdanjega življenja. Odvečne plastenke smo odnesli v zabojnik za zbiranje embalaže in se 
pogovorili o pomenu ločevanja odpadkov. 
 
Izbrali smo osem plastenk in sicer: vodo, Radensko, Donat, vodo z okusom Za harmony, 
ledeni čaj, sok Fruc, Coca-Colo in Multi solo. 
 
S pomočjo tabele hranilnih vrednosti smo najprej ločili pijače brez sladkorja (voda, 
Radenska, Donat) in pijače z dodanim sladkorjem. Pri pretvarjanju količin so imeli učenci 
nekaj težav in so potrebovali pomoč. Za pijače z dodanim sladkorjem smo izračunali količino 
sladkorja za pollitrsko plastenko in dobili naslednje rezultate: 

- voda z okusom Za harmony: 21 g 
- ledeni čaj: 45 g 
- sok Fruc: 40 g 
- Coca-cola: 56 g 
- Multi sola: 55 g 

 
Za vsako pijačo sem vnaprej pripravila sliko, dodali smo le še količino sladkorja, izraženo v 
gramih. Učence so številke presenetile, predvsem so bili presenečeni pri vodi z okusom. 
Prepričani so bili, da vsebuje le vodo in nekaj sadja za okus. 
 
Dogovorili smo se, da k vsaki izbrani plastenki dodamo vrečice sladkorja. Na voljo smo imeli 
vrečice, ki tehtajo 5 gramov. Tukaj smo uporabili naše znanje poštevanke in deljenja. 
Navedeno količino sladkorja smo delili s številom 5. Nekaj dodatne pomoči je bilo potrebne 
za števila, ki niso večkratniki števila 5. Skupaj smo spoznali, da lahko dobljen rezultat 
zaokrožimo. Naše ugotovitve so bile: 

- voda z okusom Za harmony: 4 vrečice 
- ledeni čaj: 9 vrečic 
- sok Fruc: 8 vrečic 
- Coca-cola: 11 vrečic 
- Multi sola: 11 vrečic 
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Odziv učencev je bil zelo zanimiv. Dodane vrečice so jih zelo presenetile, mnogo bolj, kot le 
količina izražena v gramih. Tako se je spet potrdilo dejstvo, da otroci v tem starostnem 
obdobju nove pojme in količinska razmerja dojemajo na konkretnem nivoju, abstraktno 
mišljenje pa še ni dovolj razvito. 
 
Na daljše kartonske podlage smo z lepilno pištolo prilepili plastenke, nadnje pa določene 
vrečice s sladkorji. Zelo smo se trudili za enakomeren razmik pri vrečicah in nastali so stolpci 
s konkretnim prikazom. 
 
Dobljene količine smo prikazali tudi grafično. Za vsako pijačo smo v stolpičnem prikazu 
naredili ustrezno število križcev.  
 
Zaključek 

Enostavni sladkorji naj ne prispevajo več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa. V 
Smernicah zdravega prehranjevanja priporočeni dnevni energijski vnosi in količine hranil za 
otroke in mladostnike navajajo, naj bi 7 – 9 let stari otroci dnevno zaužili do 46 gramov 
enostavnih sladkorjev. (Smernice 2005, str. 23) 
 
Učencem sem razložila, da že z eno pollitrsko plastenko pijače dosežejo ali celo presežejo 
priporočeno količino sladkorja za njihovo starost. Ob konkretnem izdelku so se strinjali, da 
so količine dodanega sladkorja v navedenih pijačah res prevelike in niso primerne za njihovo 
zdravje. Spomnili smo se tudi na pojav zobne gnilobe, ki je povezan z vnosom sladkorja. 
Učenci so navedli, da so nekatere pijače škodljive tudi zato, ker vsebujejo umetna barvila in 
sladila, nekatere tudi kofein. 
 
Nekaj učencev se je zdelo skoraj prestrašenih, ker občasno pijejo nekatere od teh pijač, prav 
tako jih uživajo njihovi starši. Dogovorili smo se, da vsakodnevno pitje tako sladkih pijač ni 
primerno, izjemoma pa jih pijejo ob posebnih priložnostih. 
 
Pogovarjali smo se, da je žejo vsekakor treba pogasiti. Na dan potrebujemo sorazmerno 
veliko vode. Razlik med deklicami in dečki ni, količina je odvisna le od telesne teže, od 
telesnih naporov in okolja (veter, temperatura zraka). Mirno delo v prijetnem bivalnem 
okolju s primerno temperaturo zahteva manj tekočine kot intenzivno gibanje na prostem v 
toplem in sončnem vremenu. Seveda potrebno tekočino človek poleg pijače v telo vnese 
tudi s hrano, a pijača je tista, na katero vsi preradi pozabimo. (Merljak 2011, str. 270) 
 
Glede na presenetljiv odziv učencev v naši skupini, sem se odločila, da izdelek predstavimo 
nekoliko širše. 

- Razstavili smo ga v avli šole. Ogledali so si ga učenci drugih razredov, učitelji in 
obiskovalci naše šole. Mnogi, tudi odrasli, so mi povedali, da jih je količina sladkorja 
presenetila in jih usmerila k razmisleku. 

- Izdelek sem predstavila staršem na roditeljskem sestanku. Tudi starše je količina 
presenetila, v razgovoru so se strinjali, da tudi na rojstnodnevnih in drugih 
praznovanjih otrokom ne bodo ponujali tako sladkih pijač. 
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Pa še izjava učenca, ko je sošolec na športnem dnevu pil Coca-colo. Učenec ga je vprašal, 
če bi mu mamica dovolila, da na športnem dnevu poje 11 vrečic sladkorja. Sošolec mu je 
odgovoril, da seveda ne. Zakaj ti pa potem dovoli piti Coca-colo? 
 
Tak odziv učenca mi pove, da smo s konkretnim izdelkom otrokom predstavili 
neprimernost pitja sladkih pijač v vsakodnevnem življenju. V naših krajih imamo na vsakem 
koraku dovolj neoporečne in čiste pitne vode. Pijmo jo, saj jo potrebujemo in našemu 
zdravju popolnoma nič ne škoduje. 
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Sandra Sep  
Osnovna šola Gornja Radgona s PŠ dr. Janka Šlebingerja 

USTVARJALNE DELAVNICE ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Povzetek 
Na OŠ Gornja Radgona s Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja izobražujemo tudi otroke 
s posebnimi potrebami. V šolskem letu 2017/2018 sem z njimi izvajala interesno dejavnost z 
naslovom Ustvarjalne delavnice. Delavnice so temeljile na področju likovne umetnosti, 
spretnosti in znanj, ki so učencem pomagala razvijati motoriko, ročne spretnosti, 
sposobnosti zaznavanja in opazovanja. V sklopu delavnic smo z učenci realizirali naloge, 
povezane z načrtovanimi dejavnostmi v okviru šole, učenci pa so ustvarjali še na področju 
risanja, slikanja, oblikovanja, grafike, vezenja, fotografije in animacije. V delavnice je bilo 
vključenih šest učencev. Kljub temu da je likovna govorica otrok s posebnimi potrebami 
zelo drugačna, je likovno izražanje področje, kjer kljub znižanim sposobnostim učencev 
nastanejo zanimiva likovna dela. Njihov spontan likovni izraz odraža veliko sporočilnosti, 
izdelki pa ob ustreznih prilagoditvah in pravilnem usmerjanju predstavljajo zavidljivo 
likovno raven. 
 
Ključne besede: delavnice, posebne potrebe, umetnost, ustvarjalnost. 
 
 

CREATIVE WORKSHOPS FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 
 
Abstract 
The Gornja Radgona Primary School with branch school dr. Janko Šlebinger also educates 
children with special needs. In the school year 2017/18 I carried out an extracurricular 
activity titled Creative Workshop. The workshop was based on visual art combined with 
other skills that helped the pupils to develop motoric functions, manual skills and the ability 
of perception and observation. In the workshop we completed different tasks related to 
the planned activities on a school level and created different art forms: drawing, painting, 
design, graphic design, embroidery, photography and animation. Six pupils took part in the 
workshop. Although the artistic expression of children with special needs is different, art 
is the field where pupils can make very interesting creations despite their disabilities. Their 
spontaneous and free expressing in art conveys a message, and the things they produce 
can achieve an enviable level if the pupils get the appropriate adjustments and guidance. 
 
Keywords: workshop, special needs, art, creativity. 
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Uvod 

Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci, mladoletniki in polnoletne 
osebe s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljevanju: otroci s posebnimi 
potrebami), otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci 
z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z 
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 
posebne programe vzgoje in izobraževanja (ZUOPP-1, Ur. l. RS, št. 58/2011).  
 
Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti ponavadi potrebujejo več pomoči in podpore, 
nekateri med njimi pa v svojem življenju niso nikoli popolnoma samostojni. Za svoj razvoj 
potrebujejo neprestano stimulacijo, v vzgojno-izobraževalnem procesu pa je pomembno, 
da ob upoštevanju ciljev in načel razvijamo njihovo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti 
do optimalnih meja. Zaradi upočasnjenega razvoja poteka izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami nekoliko drugače (Grubešič 2014, str. 4). 
 
Na OŠ Gornja Radgona s PŠ dr. Janka Šlebingerja izobražujemo učence po prilagojenem 
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju: NIS) in 
posebnem programu vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: PPVI). Medtem ko se učenci 
v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS izobražujejo na podoben način kot učenci 
v osnovnošolskih programih, od prvega do devetega razreda, z nekoliko spremenjenim in 
prilagojenim predmetnikom, je izobraževanje otrok v PPVI bistveno drugačno.  
 
Posebni program se deli na več delov, in sicer:  

- obvezni del, ki traja devet let in vključuje tri stopnje: prvo (I.), drugo (II.) in tretjo 
(III.), 

- nadaljevalni del, ki traja tri leta in vključuje četrto (IV.) stopnjo,  
- nadaljevalni del, ki traja osem let – raven Učenje za življenje in delo – in vključuje 

peto (V.) in šesto (VI.) stopnjo (Grubešič 2014, str. 4). 
 
Za lažje razumevanje naj omenim, da izobraževanje učencev v obveznem delu, ki vključuje 
tri stopnje, vsaka stopnja traja tri leta. Na prvo (I.) stopnjo je učenec vključen prvo, drugo 
in tretje leto šolanja, na drugo (II.) stopnjo je učenec vključen četrto, peto in šesto leto 
šolanja, na tretjo (III.) stopnjo je učenec vključen sedmo, osmo in deveto leto šolanja. To 
pomeni, da učenci z zaključeno tretjo (III.) stopnjo obveznega dela, dopolnijo 15 let. 
Nadaljevalni del, ki za učenca ni obvezen, vključuje četrto (IV.) stopnjo posebnega 
programa, v katero je učenec vključen deseto, enajsto in dvanajsto leto šolanja. 
Nadaljevalni program – raven Učenje za življenje in delo – traja od učenčevega 18. do 26. 
leta. Tudi vključitev v ta program za učenca ni obvezna. Če učenec nadaljuje izobraževanje 
na peti (V.) stopnji, je vključen trinajsto, štirinajsto in petnajsto leto šolanja. Na šesti (VI.) 
stopnji je vključen šestnajsto, sedemnajsto, osemnajsto, devetnajsto in dvajseto leto 
šolanja (Grubešič 2014, str. 9).  
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Ne glede na to, v kateri program izbraževanja so učenci s posebnimi potrebami vključeni, 
je v obeh programih pomembna individualizacija in spodbujanje njihovega optimalnega 
razvoja na vseh področjih.  
 
Ustvarjalne delavnice 

Ustvarjalne delavnice, kot interesna dejavnost za učence PŠ dr. Janka Šlebingerja, so 
potekale v šolskem letu 2017/2018 v obsegu ene ure na teden. Temeljile so na likovno 
ustvarjalnem področju, kjer so učenci razvijali grobo in fino motoriko ter ročne spretnosti, 
opazovanje, zaznavanje, pomnjenje in domišljijo ter pridobivali in nadgradili delovne 
navade. Učenci so ob spoznavanju, prepoznavanju ter uporabi novih materialov in 
pripomočkov razvijali tudi delovne in socialne veščine. V veliki meri so se delavnice 
vsebinsko povezovale s področjem likovne umetnosti v okviru prilagojenega 
izobraževalnega programa z NIS ter likovne in delovne vzgoje v PPVI. Rdeča nit ustvarjalnih 
delavnic je bila vsebina, povezana z dejavnostmi, ki smo jih načrtovali na strokovnem aktivu 
PŠ že ob zaključku prejšnjega leta in katere smo dorekli na začetku šolskega leta 2017/2018. 
Prav tako sem v program vključila dejavnosti, za katere sem menila, da bi bile učencem 
zanimive. V ustvarjalnih delavnicah smo realizirali tudi vsebine, ki so bile nadgradnja pouka 
in katerih zaradi zahtevnosti pri pouku ni bilo možno izvesti. Rezultati ustvarjalnih delavnic 
so bili različni izdelki z likovno estetsko vrednostjo, med njimi so pa bili tudi takšni, ki so bili 
namenjeni praktični uporabi. Pri delu z učenci sem upoštevala prilagodljivost in prožnost, 
saj so posamezne vsebine kljub zadanim ciljem bile dovolj široko opredeljene in so 
dopuščale možnost nadgradnje glede na potrebe in zmožnosti posameznikov.  
 
V šolskem letu 2017/2018 je interesno dejavnost obiskovalo šest učencev. Občasno so se 
delavnicam pridružili učenci, ki jim je bila vščeč trenutna vsebina in naloge. Zaradi narave 
dela in specifike naših učencev vključevanja v ustvarjalne delavnice nisem omejevala zgolj 
na prijavljene učence. Učenci, ki so izkazali pripravljenost in bili v času trajanja ustvarjalnih 
delavnic v oddelku podaljšanjega bivanja, so se delavnicam lahko priključili. Izhajala sem 
namreč iz osnovne predpostavke, da lahko v delavnicah sodeluje prav vsak učenec, ne 
glede na svoje sposobnosti, če si to želi. 
 
Abilimpiada 

Del programa ustvarjalnih delavnic je bila tudi priprava treh učenk, ki obiskujejo PPVI, na 
Abilimpiado. Že ob koncu šolskega leta 2016/2017 smo jih prijavili na Abilimpiado, ki je bila 
oktobra 2017 v Murski Soboti. Abilimpiada je beseda angleškega izvora, sestavljena iz dveh 
besed; olimpyc of abilities, kar pomeni olimpiada spretnosti, zmožnosti. To je prireditev 
tekmovalnega značaja, ki med seboj povezuje invalidne osebe vseh katerogij, torej tudi 
osebe z motnjo v duševnem razvoju. Tekmovalci med seboj tekmujejo na nivoju 
zaposlitvenih in prostočasnih aktivnosti, pri katerih predstavijo svojo ustvarjalnost, znanje, 
spretnosti in sposobnosti, ki jih usvajajo skozi proces izobraževanja in usposabjanja. 
Prireditev predstavlja tudi promocijo izdelkov oseb z motnjo v duševnem razvoju in 
potrditev teh oseb v širšem socialnem okolju. Na tekmovanje smo prijavili učenke na 
področju slikanja na svilo, slikanja na platno in vezenja s stebelnim vbodom. Sama sem 
prevzela mentorstvo, kar je posledično pripeljalo do odgovornosti za pripravo učenk na 
tekmovanje.  
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Tako smo v mesecu septembru začeli s skupnim načrtovanjem potrebnega materiala in 
pripomočkov, ki smo jih uporabljali v delavnicah. Ko smo material nabavili, je bila prioriteta 
seznaniti prijavljene učenke z njihovimi nalogami. Z individualnim pristopom in 
prilagojenimi nalogami sem jim najprej predstavila vsebinsko nalogo posameznega 
področja tekmovanja ter začela z razlago postopkov dela. Največ razlage in demonstracije 
je bilo potrebno pri slikanju na svilo (fotografija 1), saj le-tega učenka do sedaj ni poznala. 
Individualen pristop je bil potreben tudi pri učenki, ki se je pripravljala na vezenje s 
stebelnim vbodom, saj je tudi to bila za učenko novost, čeprav vsebine pouka delovne 
vzgoje predpisujejo različne oblike vezenja. Nekoliko manj priprav in razlag je potrebovala 
učenka, ki je slikala na platno, saj je tehniko slikanja dobro poznala, le platna kot podlage ni 
uporabljala pogosto. Pomembno pri sami izvedbi je torej dejstvo, da je na začetku delavnic 
bilo potrebno veliko individualnega dela s posamezniki, prav tako pa je bilo potrebno na 
ustrezen način zaposliti tudi ostale učence. Izhodišče, ki sem ga upoštevala pri samem 
načrtovanju in delu, so bila močna področja posameznikov in njihove želje, zato sem 
naloge, ki so izhajale iz enakega področja (npr. slikanja in vezenja), prilagajala njihovim 
sposobnostim. Tako so se učenci skozi področje slikanja na svilo in slikanja na platno tudi 
sami preizkusili v slikanju. Z barvami so samostojno zapolnjevali ploskve, barvali podlage, 
mešali barve med seboj in slikali preproste motive, pri čemer so samostojno uporabljali 
barve iz barvne palete. Pri slikanju sem dala velik poudarek pravilni drži in uporabi čopiča, 
prav tako pa je bilo potrebno veliko časa nameniti pripravam delovnega mesta ter 
pospravljanju pripomočkov in materialov. Pripravo na Abilimpiado sem tako uskladila s 
splošnimi cilji likovne dejavnosti s področja slikanja in delovne vzgoje s področja vezenja, 
kjer so učenci začeli s pretikanjem vrvice na trdem kartonu po predhodni perforaciji 
(luknjanje s šilom po označenih pikah). 
 

 
Fotografija 1: Slikanje na svilo 

 
Dobrodelna prireditev 

Zaposleni na PŠ dr. Janka Šlebingerja smo tudi v šolskem letu 2017/2018 skupaj z učenci 
pripravili Dobrodelno prireditev. Le-ta je bila zaradi uspešne prireditve, ki smo jo leto poprej 
pripravili prvič, skorajda pričakovana. Na Dobrodelni prireditvi so se naši učenci predstavili 
z dramsko igro, plesom in petjem, s samo prireditvijo, ki smo jo izvedli 1. decembra 2017, pa 
smo vse obiskovalce želeli popeljati v praznično obarvan veseli december. Literarna 
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predloga za letošnjo Dobrodelno prireditev je bila slikanica "Snežakov prvi božič". Za 
realizacijo take prireditve je potrebno veliko načrtovanja, vztrajnosti in doslednosti pri delu 
s samimi učenci, prav tako pa je za predstavo potrebno pripraviti tudi rekvizite, 
pripomočke, sceno in kostume. Kot učiteljica lik. umetnosti v NIS in likovne vzgoje v PPVI 
sem prevzela odgovornost za izdelavo kostumov (snežak, veverica, pes, muca, zajec ), dela 
scene in rekvizitov (fotografija 2). Del delovnih procesov in postopkov, ki so jih za realizacijo 
nalog lahko prevzeli učenci, sem vključila tako v ustvarjalne delavnice kot izvedbo pouka. V 
ustvarjalnih delavnicah so učenci s kaširanjem žog, ki so jih na koncu oblepili še z vato, 
naredili tri snežene kepe, ki smo jih potrebovali za sestavljanje snežaka (fotografija 3). Ker 
je proces izdelave dolgotrajen, smo z delom začeli že konec meseca septembra. Delo je 
ponavadi potekalo v dvojicah in se velikokrat nadaljevalo v oddelku podaljšanega bivanja, 
ki sem ga prevzela po končanih delavnicah. Šivanje kostumov sem prevzela sama, medtem 
ko so posamezne faze lahko izvajali učenci. V delavnicah so s polnili zapolnili veveričin rep, 
ušesa psa in zajca, kakor tudi zajčev trup. Pri tem je bilo potrebno tudi kdaj kaj sparati, kar 
je ponavadi prevzel učenec, ki mu je bilo to delo izredno všeč. V končane kostume so učenci 
s pomočjo napeljevali tudi elastiko. Naloge ustvarjalnih delavnic v mesecu septembru in 
oktobru so se tako prepletale s pripravami na Abilimpiado in Dobrodelno prireditev. 
 

 
Fotografija 2 

 

 
Fotografija 3 
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Likovna razstava učencev  

Ker smo za Dobrodelno prireditev načrtovali še predbožični bazar in pogostitev, sem mi je 
tekom priprav utrnila ideja, da bi lahko razstavni prostor v jedilnici šole nekako povezali tudi 
z našimi učenci. Predlagala sem, da bi lahko pripravili še likovno razstavo učencev PŠ, ki bi 
lepo zaokrožila celoto, tako da bi se naši učenci lahko pokazali v vsej svoji veličini. Zato sem 
idejo o veselem in prazničnem decembru povezala še z letnim časom – zimo in to prenesla 
v likovno ustvarjanje učencev pri pouku likovne umetnosti in likovne vzgoje. Pri pouku so 
učenci na področju grafike naredili vsak eno ali več matric zimskih motivov. Ker nam vseh 
matric ni uspelo odtisniti pri pouku, smo jih večino odtisnili v ustvarjalnih delavnicah. V 
delavnico so namreč bili vključeni učenci, ki jim ustvarjanje predstavlja močno področje, kar 
pomeni, da je odtiskovanje matric potekalo brez obsežnejših dodatnih razlag. Tudi 
neposredna pomoč, ki jo večina naših učencev za to delo potrebuje, je bila znižana na 
minimum. Tako smo nekaj ur načrtno namenili zgolj odtiskovanju, ki smo ga razčlenili na 
posamezne faze dela, ki so jih prevzeli učenci. Na prvi postaji so učenci nanašali barvo z 
valjčkom na matrico, jo prinesli h grafični stiskalnici in jo položili nanjo. Na drugi postaji so 
matrico postavili in natančno poravnali na podlago, na katero so položili rahlo navlažen 
grafični papir. Na tretji postaji so odtisnili matrico s pomočjo grafične stiskalnice in 
odstranili grafični list, ki so ga postavili na dano mesto. Pri odtiskovanju so ponavadi 
sodelovali trije, največ štirje učenci (vsak na eni postaji), ki sem jih med postopki dela 
kontrolirala in jim po potrebi nudila pomoč. Ostali učenci so v tem času pripravljali 
pripomočke za Dobrodelno prireditev ali ustvarjali po lastnih željah. 
 
Na razstavi so zato prevladovale grafike z zimsko tematiko, v tehniki kolagrafije in 
kartonskega tiska. Med njimi so bile razstavljene tudi risbe, slika na platno in poslikava na 
svilo kot rezultat tekmovanja na Abilimpiadi. Posebno mesto na razstavi so dobile tudi 
mandale učenke, ki jih ustvarja že nekaj let. Svečano otvoritev razstave likovnih del učencev 
PŠ dr. Janka Šlebingerja, na kateri so se s svojimi izdelki predstavili prav vsi učenci, smo 
izvedli 20. novembra 2017.  
 
Srečanje gledaliških skupin OŠPP 

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije že devet let zapored razpisuje 
Republiško srečanje gledaliških skupin OŠPP, kjer se imajo možnost predstaviti učenci 
osnovnih šol s prilagojenimi programi. Sodelovanje na srečanju smo v šolskem letu 
2017/2018 načrtovali tudi z našimi učenci, zato me je mentorica gledališke skupine prosila 
za izdelavo potrebnih kostumov in dela scene, kar smo se dogovorili kmalu po začetku 
šolskega leta. Za takšno delo je namreč potrebno dovolj časa, predvsem pa medsebojnega 
usklajevanja, načrtovanja in dobre organizacije. Mentorica je za 9. republiško srečanje 
gledaliških skupin OŠPP, ki je potekalo 20. marca 2018 v Zagorju ob Savi, izbrala igrico 
Zrcalce. To je pomemben podatek, kajti veliko kostumov je bilo že narejenih za dramsko 
igro “Snežakov prvi božič” na Dobrodelni prireditvi. Zaradi tega je za srečanje bilo potrebno 
nekaj kostumov samo prilagoditi in preoblikovati, v celoti pa je bilo potrebno narediti še 
kostum medveda in kape z medvedjimi ušesi. V ustvarjalnih delavnicah so učenci pomagali 
pri izdelavi scene in kostumov. Za sceno so pomagali poslikati medvedji brlog, za okvir 
ogledala so nalepili trakove iz papirja na karton, pomagali so poslikati ptičja krila na 
kostumu, s polnilom pa zapolniti telo medvedjega kostuma ter medvedja ušesa. Dela so 
opravljali z verbalnim usmerjanjem in individualno pomočjo učitelja. Tako so lahko na 
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pravem gledališkem odru pokazali svoje večmesečno delo, v katerega so vložili veliko truda 
in dela (fotografija 4). 
 

 
Fotografija 4 

 
Ostale ustvarjalne vsebine 

Ob realizaciji nalog, ki so bile povezane z načrtovanimi dejavnostmi in tekmovanji, sem 
učencem v okviru ustvarjalnih delavnic predstavila tudi vsebine, kjer so spoznali likovne 
naloge, ki jih je zaradi zahtevnosti, dražjih materialov ali pripomočkov nekoliko težje 
realizirati pri samem pouku. Ob ustvarjanju na področjih risanja, slikanja, slikanja na platno 
in svilo, oblikovanja in vezenja sem jim predstavila tudi fotografijo in animacijo. Prav tako 
so ustvarjali s pomočjo tabličnih računalnikov. Z izkupičkom lanskoletne Dobrodelne 
prireditve smo namreč na PŠ za učence nabavili dva tablična računalnika (iPada), s katerima 
smo v delavnicah fotografirali, posneli video, naredili animacijo in izkoriščali možnosti, ki so 
nam jih ponujale nekatere aplikacije s področja ustvarjanja in kreativnosti. Na področju 
risanja in grafičnega oblikovanja smo s pomočjo aplikacije Doodle Budy for iPad 
nadgrajevali razvojne faze risanja – fazo simbolične in razumske risbe, s katero v določenem 
obdobju niso zadovoljni niti učenci s posebnimi potrebami, zato smo lahko s pomočjo 
aplikacije nakazovali željeno fazo realistične risbe, ki jo dosežejo le redki. Aplikacija 
omogoča fotografijo, katero lahko kasneje prerišeš, dorišeš oz. poustvariš. Velikokrat so 
ustvarjali z aplikacijo Pixel Art, kjer so usvajali barve in njihove značilnosti, barvne kontraste 
in harmonije, hkrati pa usklajevali izbor barv z določenimi številkami. Aplikacija namreč 
omogoča barvanje izbranih likovnih motivov z barvami, ki so označene s številkami. 
Poudarek je na zapolnjevanju ploskev, ki so med seboj razdeljene na majhne kvadratke in 
povezane v večje sklope. Aplikacija zelo posnema pointilizem – slikanje z drobnimi pikami. 
Ker je likovno izražanje otrok odvisno od stopnje njegovega duševnega razvoja (Hočevar 
idr., 1980, str. 11) in imajo otroci z motnjami v duševnem razvoju nemalo težav pri risanju 
človeške glave, jim je bilo ustvarjanje v Pixel Artu izredno všeč, saj aplikacija omogoča 
fotografiranje lastnega portreta, ki so ga potem s pomočjo kvadratkov lahko pobarvali.  
 
Velika motivacija pri ustvarjanju je bila tudi fotografija in likovne naloge v povezavi z njo. Z 
učenci smo v izbranih aplikacijah dorisovali detajle na figurah (podlaga je bila fotografija 
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celotne figure učencev v različnih pozah), kjer so si lahko dorisali lase, pripomočke, obleko 
ali zgolj pobarvali njim pomemben del telesa. 
 
Učencem sem predstavila tudi animacijo, ki so jo lahko naredili s pomočjo aplikacije Stop 
Motion. Spoznali so postopek dela in čeprav se z aplikacijo lahko naredi zelo dobra 
animacija, je učencem bil veliko pomembnejši sam proces ustvarjanja kot končni izdelek 
(npr. zgodica, risanka ...). Pomembno jim je bilo fotografiranje posameznih premikov, ne 
da bi se le-ti nadgradili v neko zgodbo. Zelo zanimivo jim je bilo dodajti zvok, pri katerem 
pa niso kazali interesa po prepoznavnem besedilu.  
 
Zaključek 

Likovna vzgoja je področje, ki učenca zaznamuje na poseben način, saj zajema veliko 
področij človeške aktivnosti in nudi možnosti za vsestranski in skladen razvoj. Posebno 
močno je zastopano področje komunikacije (Učni načrt 2004, str. 3). Zato je pomembno, 
da učitelj, ki jo poučuje, zna podati učno snov na ustrezen in razumljiv način vsem učencem, 
učence pa navdušiti za likovno ustvarjanje. Pri učencih s posebnimi potrebami je na likovno 
ustvarjanje potrebno gledati še nekoliko širše in pomembno mesto dati tudi procesu 
samega ustvarjanja. Le-ta je za nekatere pomembnejši, kar je potrebno pustiti in dopustiti, 
da je slednje lahko tudi cilj. Preko ustvarjanja namreč sproščajo čustvene napetosti, kar jim 
pomaga pri razvijanju pozitivnih osebnostih lastnosti. 
 
Premalokrat se zavedamo, kako pomembno je gojiti likovno ustvarjanje. To velja tudi za 
otroke s posebnimi potrebami, ki velikokrat ostanejo na meji doživljanja sveta in lastnega 
izražanja za vedno svobodni in brez pričakovanj. Otroci oz. mladostniki s posebnimi 
potrebami si z likovnim izražanjem pomagajo bolj, kot si sploh lahko predstavljamo. Med 
ustvarjanjem se sprostijo in izrazijo vse, česar ne morejo sicer. Že Pablo Picasso je rekel: »Ne 
rečem vsega, a naslikam vse.« Komunikacija in izražanje skozi umetnost je veliko lažja. To 
izrazito drži za otroke, ki težko govorno opredelijo svoje potrebe, želje, težave in čustva. 
Zato upam, da sem delček tega nudila učencem v ustvarjalnih delavnicah. 
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Nevenka Serdt  
Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje 

NEMŠČINA IZVEN RAZREDA 
 
Povzetek 
V sklopu učenja nemščine, kot izbirnega predmeta za učence tretje triade, smo na šoli 
organizirali jezikovno ekskurzijo v avstrijski Gradec. Namen jezikovne ekskurzije je bil, 
učencem približati nemški jezik, omogočiti rabo jezika v praksi in učence motivirati za 
nadaljnje učenje jezika. 
Priprave na jezikovno ekskurzijo so se začele že veliko pred samo izvedbo. Sam projekt smo 
razdelili na dva dela: delo v razredu in delo na terenu. Delo v razredu je obsegalo priprave 
na ekskurzijo in izdelavo krajše brošure o mestu, ki je služila kot pomoč na dan izvedbe 
ekskurzije. Delo na terenu je obsegalo vodenje po mestu in aktivno sodelovanje pri 
pridobivanju novih znanj.  
 
Ključne besede: izbirni predmet, nemščina, ekskurzija, Gradec 
 
 

GERMAN OUTSIDE THE CLASSROOM 
 
Abstract 
As a part of optional subject German for students in primary school, a field trip to Graz, 
Austria was organized. The purpose of the field trip was to use the German language 
outside the classroom and to motivate students for further learning.  
Preparations started before the field trip took part. The project Graz was divided into two 
parts: activities in the classroom and activities in the field trip. Activities in the classroom 
included preparations for the trip and production of a brochure on Graz. Activities in the 
field trip included an active role in gaining knowledge.  
 
Keywords: optional subject, German, excursion, Graz 
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Pouk nemščine 

Nemščina se v osnovni šoli izvaja kot prvi tuji jezik ali izbirni predmet. Pouk tujega jezika 
dobiva vedno večji pomen v šolstvu, saj znanje tujih jezikov omogoča večje možnosti na 
trgu zaposlovanja, prav tako pa omogoča lažji dostop do iskanih informacij. Čeprav je 
angleščina v svetu še vedno vodilni jezik, ki velikokrat zasenči nemščino, je nemščina 
vseeno zelo pomembna. Po številu govorcev je to najbolj razširjen jezik v Evropi, ki je 
pomemben na več poklicnih področjih in prav tako v gospodarstvu. Nemščina je jezik naše 
sosednje države Avstrije, kar je za območje severovzhodne Slovenije še posebej 
pomembno.  
 
Učenje nemščine, poleg znanja tujega jezika, učencu omogoča tudi osebno rast in razvoj 
njegovih sposobnosti, saj učenec poleg tega, da pridobiva jezikovna znanja, nadgrajuje tudi 
nejezikovna znanja in druge spretnosti. Glavni cilj učenja nemščine je, da učenec doseže 
nivo znanja, ki mu bo omogočil sporazumevanje v tem jeziku ter vključevanje v vsakdanje 
situacije in v življenjsko okolje naravnih govorcev nemščine. Poleg znanja tujega jezika mu 
namreč da tudi širino razumevanja kulture in navad nekega naroda. Omogoča mu 
razumevanje večkulturnosti ter ga usposobi za sobivanje in medsebojno spoštovanje ter 
strpnost do drugih narodov in kultur. 
 
Pri pouku tujega jezika je pomembno, da se učitelj poučevanja loteva na sodoben način, z 
veliko uporabe IKT tehnologije, z različnimi aktivnostmi pri pouku, predvsem pa z gibanjem 
in sodelovalnimi oblikami dela. Jezik je živ, zato je učence potrebno spodbujati in motivirati, 
da pri pouku aktivno sodelujejo. Pouk je potrebno prilagoditi tako, da lahko vsi učenci 
sodelujejo, vsak po svojih zmožnostih. Morda je največji izziv današnjega časa ta, kako 
učence navdušiti za nemščino, ki jih v vsakdanjem življenju morda ne obdaja v toliki meri 
kot angleščina. Prav zaradi tega jih je potrebno dodatno motivirati in jim jezik predstaviti 
na razgiban način, predvsem pa jih postaviti v realne življenjske situacije, kjer je raba jezika 
potrebna.  
 
Ni nujno da pouk vedno poteka v razredu, saj je učenje tujega jezika vezano na tujo državo, 
njene naravne govorce in avtentične situacije. Primer dobre prakse je učenje nemščine v 
sklopu jezikovne ekskurzije v nemško govorečo državo, kjer učenec lahko tudi v praksi 
uporabi znanja in veščine, ki jih je pridobil pri pouku nemščine.  
 
Jezikovna ekskurzija  

V sklopu učenja nemščine, kot izbirnega predmeta za učence tretje triade, smo na šoli 
organizirali celodnevno jezikovno ekskurzijo v avstrijski Gradec. Učenci 7., 8. in 9. razreda, 
ki so pouk nemščine obiskovali kot izbirni predmet, so se udeležili jezikovne ekskurzije, ki 
smo jo izvedli izven šolskega časa. Organizirali smo jo v soboto, zanjo pa pridobili soglasja 
staršev. Namen jezikovne ekskurzije je bil učencem približati nemški jezik, omogočiti rabo 
jezika v praksi in učence motivirati za nadaljnje učenje jezika.  
 
Mesto Gradec smo izbrali zato, ker je to največje mesto v avstrijski Štajerski in ker je iz smeri 
severovzhodne Slovenije najbližje, hkrati pa ravno dovolj veliko in pestro, da ponudi dovolj 
znamenitosti.  
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Jezikovno ekskurzijo v Gradec smo načrtovali dlje časa. Priprave so se začele že veliko pred 
samo izvedbo ekskurzije. Z učenci smo se o Gradcu in Avstriji veliko pogovarjali. Učenci so 
zapisali svoja pričakovanja in o njih govorili. 
 
Zamislili smo si, da pred ekskurzijo izdelamo krajšo brošuro o mestu Gradec, v kateri bi 
zbrali nekaj najpomembnejših informacij o mestu ter začrtali potek ekskurzije. Sam projekt 
smo razdelili na dva dela: delo v razredu in delo na terenu.  
 
Delo v razredu 

Učence smo po interesih in znanju tujega jezika razdelili v več manjših skupin. Sama sem 
poučevala učence devetega razreda, ki so se nemščino učili tretje leto, zato je bilo njihovo 
znanje že precej dobro, nekateri med njimi so dosegali nivo znanja prvega tujega jezika. 
Devetošolcem smo zato dodelili obširnejše aktivnosti in večjo količino nalog, medtem ko 
so učenci 7. in 8. razreda, ki so se nemščino učili drugo oziroma prvo leto, imeli krajše in 
lažje zaposlitve.  
 
Cilj je bil izdelati brošuro o mestu, ki bi vsebovala najpomembnejše podatke o mestu, 
slovarček najpomembnejših fraz in besed, krajše naloge, s katerimi bi učenci preverili 
razumevanje vsega slišanega in videnega ter časovnico poteka dogajanja.  
 
Učenci devetega razreda so se lotili predstavitve Gradca. Raziskovanje so povezali 
medpredmetno z geografijo in z zgodovino. Raziskovanja so se lotili s pomočjo spleta, 
priprave pa so potekale v sklopu ur izbirnega predmeta. Preostanek dela so učenci opravili 
doma in mi narejeno posredovali po elektronski pošti.  
 
Učenci so se po svojih interesih in sposobnostih razvrstili v štiri skupine. Ena skupina je 
prevzela funkcijo turističnih vodnikov po mestu. Poglobili so se v zemljevid mesta, označili 
nekaj pomembnejših zgradb in poiskali nekaj pomembnejših dejstev o njih. Začrtali so pot, 
po kateri smo se sprehodili na ekskurziji, si med seboj razdelili podatke o pomembnejših 
zgradbah oziroma delih poti, o katerih so predavali na poti. Pri delu so si pomagali z 
aplikacijo Google Earth, kjer so si ulice in pot vnaprej natančno pogledali in se po njej 
virtualno tudi sprehodili. Na ta način so vadili opis poti. Pripravili so liste z opisi, ki niso bili 
namenjeni vključitvi v brošuro, ampak samo za pomoč pri opisu na terenu. Namen je 
namreč bil, da ostali učenci opisov ne preberejo, ampak jih slišijo na kraju dogodka, nato pa 
s pridobljenim znanjem samostojno rešijo naloge v brošuri. V to skupino so se vključili 
učenci z višjim nivojem znanja, ki so pri svojem delu tudi zelo samostojni in iznajdljivi. V 
skupini je bil tudi učenec, ki je rojen v Gradcu in je tam preživel prva leta svojega otroštva, 
dandanes pa se v Gradec veliko vrača in mesto dobro pozna. 
 
Druga skupina je za brošuro pripravila kratek kviz o poznavanju mesta, s po tremi podanimi 
odgovori. Učenci so sodelovali s skupino turističnih vodnikov, da so lahko primerjali 
primernost vprašanj in uskladili pravilne odgovore. Informacije so poiskali na spletu. 
 
Ena skupina je za brošuro pripravila nalogo tipa pravilno oziroma napačno z danimi podatki, 
za katere bi učenci naj ugotovili ali so pravilni ali ne. Napačne odgovore so morali popraviti 
in jih pravilno zapisati. 
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Zadnja skupina devetošolcev je pripravila prelet vseh pomembnejših informacij o mestu v 
obliki miselnega vzorca, ki naj bi vsem učencem pomagal pri lažji orientaciji in spremljanju 
vseh podanih informacij. Miselni vzorec je mlajšim učencem, z manj znanja nemščine, služil 
tudi kot pripomoček pri pravilnem zapisu in poimenovanju. 
 
Učenci 7. in 8. razreda, ki so naloge izvajali pod vodstvom drugega učitelja, so opravljali 
lažje naloge. Iskali in prevajali so osnovne izraze za zgradbe in najpogostejše fraze ter 
vprašanja, iz katerih so izdelali slovarček za brošuro. Spet druga skupina je izdelala 
časovnico za potek dneva za lažjo orientacijo. Ena skupina je pripravila kratek vprašalnik o 
počutju na ekskurziji in o mnenjih učencev o poteku dneva. Skupina učencev, ki je dosegala 
najnižji nivo znanja jezika, je prevzela nalogo grafičnih oblikovalcec brošure. Izdelali so 
naslovnico in vso posredovano besedilo uredili v smiselno celoto. 
 
Končni rezultat dela v razredu je bila brošura, ki je obsegala devet strani in jo je na dan 
ekskurzije prejel vsak učenec skupaj z navodili za delo.  
 
Delo na terenu 

Dan izvedbe jezikovne ekskurzije je bila sobota, šlo je za celodnevni dogodek, za katerega 
smo pridobili soglasja staršev, udeležili pa so se je vsi učenci, ki so bili vključeni v izbirni 
predmet nemščine. 
 
Pred odhodom so učenci prejeli brošure skupaj z navodili za delo, učitelja nemščine pa sva 
jih spodbudila, da ta dan čim več govorijo nemško, tako med seboj kot tudi kasneje v mestu 
pri naročanju hrane, iskanju informacij ... Tudi midva z učiteljem sva se trudila tako 
medsebojno kot tudi z učenci sporazumevati izključno v nemščini. 
 
V Gradec smo prispeli že v zgodnjih dopoldanskih urah. Najprej smo se sprehodili do 
osrednjega trga in si ga ogledali. Sprehodili smo se po graških ulicah in se spotoma večkrat 
ustavili pred določenimi zgradbami. Ves čas so nas vodili naši turistični vodniki, ki so se na 
pot dobro pripravili. Napotili smo se do gradu nad mestom in si ogledali Gradec še z višine. 
Od tam smo se napotili do otroškega muzeja Frida & Fred, kjer smo imeli rezerviran virtualni 
ogled razstave Vse o denarju. Učenci so v ogledu aktivno sodelovali, saj so se po razstavi 
sprehajali s pomočjo tablic in računalnikov, ki so se nahajali v prostorih razstave. Izvajali so 
različne naloge in prejemali informacije o zgodovini in vrstah denarja, njegovi uporabi ... 
Učenci so si med seboj ves čas pomagali, v kolikor pa so imeli težave, sva jim na pomoč 
pristopila oba učitelja in študenti, ki so bili zadolženi za pomoč pri ogledu. Preizkusili so se 
v namišljenem nakupovanju in obisku banke ter si na koncu lahko izdelali svoj kovanec ali 
bankovec za spomin. 
 
Po ogledu muzeja smo se posedli v bližnjem parku in učenci so v dvojicah reševali naloge iz 
brošure. Pomagali so si z vsem slišanim, s slovarčkom v brošuri in z nekaj brošurami, ki smo 
jih o Gradcu in o razstavi denarja prejeli v otroškem muzeju. 
 
Nazadnje smo pot nadaljevali proti trgovskemu centru Seiersberg, kjer smo se z učenci 
sprehodili po trgovinah, se učili znajti s pomočjo zemljevida ter se napotili na kosilo v 
McDonalds. Povsod so učenci morali brati obvestila, sami so si morali naročiti hrano ... 
Sprva so bili zelo zadržani, ampak večina je premagala strah in naročila hrano brez težav. 
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V poznih popoldanskih urah smo se odpravili proti domu, polni vtisov in dobre volje. Nekaj 
učencev je med seboj komuniciralo v nemščini. 
 
Evalvacija projekta 

Namenov in ciljev jezikovne ekskurzije je bilo več. Glavni namen jezikovne ekskurzije je bil 
doživeti nemščino v njenem naravnem okolju, torej dejansko jo slišati in uporabiti izven 
razreda, saj je bil za večino učencev to prvi obisk v Gradec. Nekaj učencev je ta dan sploh 
prvič potovalo v Avstrijo. Namen ekskurzije je bil tudi, da učenci širijo svoja obzorja, da 
slišijo in vidijo nekaj novega, razumejo vsebino ali vsaj bistvo slišanega, da si upajo 
spregovoriti v jeziku, ki se ga v razredu učijo in da nadgradijo svoje besedišče. 
 
Z jezikovno ekskurzijo in s pripravami nanjo so učenci odnesli veliko novih znanj. 
Pomembnejše od tega je to, da so bili aktivno vključeni v dogajanje pred in med ekskurzijo, 
da je vsak prispeval košček k ustvarjanju celote. Učenci so med seboj sodelovali in si 
pomagali, kar je bilo zlasti vidno na ekskurziji, ko so učenci z boljšim znanjem jezika 
pomagali tistim s šibkejšim znanjem. 
 
Izvedba ekskurzije in priprava nanjo je imela pozitiven vpliv na vse učence in jih je motivirala 
za nadaljnje delo. Večkrat je bilo namreč v razredu opaziti ali slišati opazke, da nemščina ni 
tako všečna in lepa kot angleščina ter da je neuporabna. Tega dne so se učenci lahko 
prepričali, da je nemščina uporabna in zelo blizu nas, saj že s potovanjem v našo sosednjo 
državo lahko uporabijo vse svoje znanje. Kot pozitivno so ekskurzijo sprejeli tudi starši, ki 
velikokrat na dodatne plačljive stvari, ki jih ponudi šola, nastopijo odklonilno. Tokrat pa so 
lepo sprejeli idejo o ekskurziji ter predstavitev programa in tudi po ekskurziji so bili zelo 
navdušeni. Prav tako so pohvalili izdelavo brošure. Ker so večino dela opravili učenci sami 
in smo se na ekskurzijo dobro pripravili, je bil plačljiv le prevoz in ogled otroškega muzeja. 
Učenci niso s samostojnim vodenjem po mestu samo privarčevali ampak hkrati pridobili 
tudi nove veščine. 
 
Učenci so ekskurzijo označili kot pozitivno, z željo, da bi kaj podobnega izvedli ponovno, 
morda naslednjič, v kateri drugi kraj v Avstriji. Po pregledu nalog in rešitev v brošuri, smo 
ugotovili, da so učenci z načrtovanjem in izvedbo ekskurzije pridobili veliko novega znanja. 
Skupaj z učenci smo po vrnitvi strnili vtise in povzeli pridobljene informacije. Sklenili smo 
naš projekt nemščine na potepu in družno ugotovili, da je nemščina lepa in uporabna, 
znanje nemščine pa dobra naložba za prihodnost. 
 
S projektnim delom smo spodbudili ustvarjalnost, pri kateri so učenci s pomočjo 
informacijske in komunikacijske tehnologije prišli do končnega izdelka, torej brošure in 
aktivnega sodelovanja na terenu.  
 
Z obiskom nemško govoreče države in mesta so učenci zaznali utrip nemščine izven razreda 
in si od blizu ustvarili predstavo o pomenu in smiselnosti učenja nemščine.  
 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

676 

Literatura in viri 
1. Kač, L., Volčanšek, S., Ramšak, S. (2016). Učni načrt. Program osnovna šola. 

Nemščina [elektronski vir]. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 
Zavod RS za šolstvo. 

2. Semec Pevec K., …[et al]. (2013). Učni načrt. Program osnovna šola. Drugi tuji jezik 
v 4.do 9.razredu [elektronski vir]. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 
 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

677 

Mateja Simončič Tomič 
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

INOVATIVNO POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA Z NARAVNIM GOVORCEM 
 
Povzetek 
Svet je danes vedno bolj mednarodno povezan in kvalitetno znanje angleščine je nuja, če 
se želimo dejavno in uspešno vključiti v širše družbeno okolje. Z učenjem angleščine si dijaki 
bogatijo splošno razgledanost in razvijajo različne jezikovne sposobnosti – branje, pisanje, 
slušno razumevanje, govorne in komunikacijske sposobnosti ter kulturne in medkulturne 
veščine. Med zelo uspešne inovativne oblike poučevanja tujega jezika prav gotovo spada 
poučevanje s pomočjo naravnega govorca, saj je tako poučevanje bolj pristno, učenci lahko 
sproščeno sledijo naravnemu govoru in so tako neposredno soočeni z jezikom, izgovorjavo 
in pravilnim naglasom. Prav tako pa lahko naravni govorec na veliko bolj naraven in pristen 
način dijake seznani z njegovo kulturo in naravo življenja v njegovem prostoru. 
 
Ključne besede: inovativno poučevanje, naravni govorec, medkulturna kompetenca 
 
 

INNOVATIVE TEACHING METHODS WITH A NATIVE SPEAKER 
 
Abstract 
Today, the world is interculturally related and a fluent knowledge of English language is 
essential for everyone who wants to be an active and successful part of any community. By 
learning English students expand their general knowledge and develop several 
competences, such as reading, writing, listening, communicating and above all, they learn 
intercultural skills. Teaching a foreign language with a help of a native speaker is definitely 
one of the most successful practices in several primary and secondary schools. This type of 
teaching is more authentic, pupils can detect the natural flow of the language and the 
correct pronunciation, and also learn in a very authentic way about the cultural differences 
and what life is like in the country which the native speaker is from. 
 
Keywords: innovative teaching, native speaker, intercultural competence 
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Uvod 

Angleščina je sestavni del našega življenja. Ničesar ne moremo več dobro početi brez 
znanja angleškega jezika. Poleg uporabe v vsakodnevnem življenju je dobro znanje 
angleščine nujno potrebno pri študiju doma in v tujini, pa tudi v večini poklicev, saj je svet 
vedno bolj mednarodno povezan. 
 
Cilj pouka angleščine je pridobivanje čim kvalitetnejšega znanja vseh vidikov jezika, tako 
slušnega in pisnega razumevanja kot tudi sposobnost kvalitetnega izražanja in 
komuniciranja v vseh oblikah, kar od nas zahtevajo tudi elektronski mediji. Vse to dijakom 
omogoča, da se lahko dejavneje in uspešneje vključijo v širše družbeno okolje, lažje 
sodelujejo z drugimi ljudmi in lažje dosežejo svoje življenjske cilje pri nadaljnjem 
izobraževanju in poklicnem udejstvovanju. 
 
Na Tehniški gimnaziji Novo mesto si prizadevamo, da dijaki osvajajo tuji jezik ne samo z 
vidika učinkovitega sporazumevanja, temveč celostno, tudi z vidika kulture, zgodovine in 
trenutnega družbenega dogajanja ter tako bogatijo svojo splošno razgledanost. Vse to jim 
omogoča, da lahko jezik uporabljajo sproščeno in samozavestno. Tako dijakov ne 
pripravljamo le na maturo, ampak na mnogo več. Z učenjem angleščine si bogatijo splošno 
razgledanost in razvijajo različne jezikovne sposobnosti – branje, pisanje, slušno 
razumevanje, govorne in komunikacijske sposobnosti ter kulturne in medkulturne veščine. 
 
Jedro 

Obogateno učenje tujih jezikov (okrajšano OUTJ) je s projektom OUTJ postalo 
prepoznavna pedagoška sintagma, ki vključuje naslednje soodvisne razsežnosti:  
1. razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti, tj. zmožnosti sporazumevanja v tujih 

jezikih in v materinščini na medkulturno ozaveščen (t.i. intercultural awareness), 
medkulturno občutljiv (t.i. intercultural sensitivity) in medkulturno kompetenten (t.i. 
intecultural competence) način; 

2. na kroskurikularni ravni, tj. znotraj predmeta tuji jezik, znotraj drugih predmetov ter v 
interdisciplinarnih medpredmetnih povezavah;  

3. na avtentičen način, tj. z vključevanjem tujih učiteljev ciljnih tujih jezikov kot njihovih 
domačih govorcev v učni proces, in  

4. na didaktičnih načelih timskega poučevanja v medkulturnih timih, tj. v poučevalnih parih 
slovenskih in tujih učiteljev. (povzeto po gradivih OUTJ) 

 
Z izvajanjem programa kakovostnega učenja in poučevanja tujih jezikov se tako ustvarja 
dodana vrednost za vse vključene, dijake in učitelje ter šole kot celote. 
 
Od teorije k praksi 

Na naši šoli smo tako vsa ta načela vključili v redno učenje tujih jezikov, kjer razvijamo 
medkulturne sporazumevalne zmožnosti, tj. zmožnosti sporazumevanja v tujih jezikih in v 
materinščini na medkulturno ozaveščen in medkulturno občutljiv ter medkulturno 
kompetenten način; na kroskurikularni ravni, tj. znotraj predmeta tuji jezik, znotraj drugih 
predmetov ter v interdisciplinarnih medpredmetnih povezavah; na avtentičen način, tj. z 
vključevanjem tujih učiteljev ciljnih tujih jezikov kot njihovih domačih govorcev v učni 
proces in na didaktičnih načelih timskega poučevanja v medkulturnih timih, tj. v 
poučevalnih parih slovenskih in tujih učiteljev. 
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Pouk tujega jezika se tako prilagaja novim izzivom, uvaja sodobne pristope, informacijsko 
in komunikacijsko tehnologijo, uporabne in življenjske učne vsebine, ki so v sozvočju z 
dijakovimi osebnimi in poklicnimi interesi. Že sam pouk je lahko prostor za medkulturno 
učenje in sporazumevanje med dijaki različnih kultur. Dijak se usposablja za govorne in 
pisne stike s tujci oz. ljudmi, s katerimi sobiva v svojem okolju, pridobiva podatke iz tuje 
literature (pisni in drugi viri), tudi s pomočjo elektronske pošte in svetovnega spleta. Navaja 
se na vseživljenjsko učenje tujih jezikov. Ob zaključku šolanja bo svoje učne dosežke, ki so 
primerljivi z dosežki sovrstnikov drugih evropskih držav, uveljavljal z mednarodno 
priznanim dokumentom (Europass).  
 
Na naši šoli smo tekom let sodelovali že z različnimi naravnimi govorci, trenutno je v proces 
poučevanja vključen Daniel Canavan, ki prihaja iz Londona in trenutno živi v Novem mestu. 
Vključujemo ga v poučevanje 4. in 3. letnikov Tehniške gimnazije, kjer izvaja po eno uro 
tedensko v vsakem razredu. Razred je razdeljen v skupine, tako, da lahko v manjšem številu 
dijaki bolje razvijajo govorno kompetenco oz. komunikacijske sposobnosti. Skupaj s 
sodelovanjem učiteljev tujih jezikov na začetku šolskega leta pripravimo nabor tem, ki jih 
pri pouku tudi obravnavamo in jih nato pri urah z naravnim govorcem ponovijo ter tako 
krepijo različne kompetence kot so kulturna zavest, kritično razmišljanje in izražanje mnenj, 
medkulturnost in sodelovalno učenje. 
 
Učenje jezika z naravnim govorcem je bolj pristno, učenci lahko sproščeno sledijo 
naravnemu govoru in so tako neposredno soočeni z jezikom, izgovorjavo in pravilnim 
naglasom.  
 
Z avtentičnim govorcem sodelujemo tudi pri raznih aktivnostih izven pouka, ki jih 
organiziramo v aktivu tujih jezikov. Tako smo v januarju 2017 organizirali neobvezno 
nadstandardno ekskurzijo na Irsko. Dijaki, ki so se prijavili so se z naravnim govorcem na 
nekajkratnih srečanjih po pouku pripravili na okolje in kulturo, ki so jo na ekskurziji spoznali. 
Predstavil jim je življenje na Irskem, govoril je o stereotipih, vezanih na nacionalne 
predsodke, ter opisal šolski sistem.  
 
Na sami ekskurziji nam je bil poleg vodičke v veliko pomoč, saj je na terenu ves čas dijake 
opozarjal na stvari s katerimi so se seznanili na pripravah. Ogledali smo si Dublin in njegove 
najpomembnejše znamenitosti (Trinity College, Dublinia, Temple Bar), občutili tipični irski 
utrip, se odpeljali na zahod otoka na znamenite Cliffs of Moher in užili lepote pokrajine 
(Connemara, Galway, Burren…). 
 
Prav tako z naravnim govorcem sodelujemo pri izvedbi aktivnosti ob evropskem dnevu 
jezikov (23. september), ki ga vsako leto obeležimo z različnimi dejavnostmi. Tako smo v 
letu 2017 na hodniku pred knjižnico postavili stojnice, kjer so dijaki v treh jezikih, ki se jih 
učijo, zastavljali vprašanja, ki so jih pripravili in zapisali na lističe, ki so jih obiskovalci povlekli 
iz steklene bučke. Če so pravilno odgovorili, so dobili majhno sladko darilo, značilno za 
posamezno deželo. Za angleški del priprave smo zadolžili našega naravnega govorca, ki je 
skupino petih dijakov usmerjal pri pripravi vprašanj in jim pomagal pri razumevanju 
pregovorov in fraz, ki so jih vključili v sam kviz. V knjižnici so potekale tudi predstavitve 
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dijakov o deželah, katerih jezike se učijo in pri angleškem delu je imel predstavitev tudi 
naravni govorec, ki je predstavil življenje v Veliki Britaniji. 
 
19. decembra 2017 so si dijaki tehniške gimnazije v kulturnem domu Krško ogledali 
predstavo Oliver Twist v angleškem jeziku, ki jo je odigrala gledališka skupina TNT, 
American Drama Group Europe. Naravni govorec je zainteresirane dijake predhodno 
seznanil s književnim delom, po predstavi pa smo imeli tudi organiziran pogovor z glavnimi 
igralci. Dijaki so zastavljali vprašanja, ki so jih predhodno z naravnim govorcem pripravili, le 
ta pa je vodil in usmerjal pogovor in analizo predstave. Tako so dijaki, ki so si ogledali 
predstavo spoznali življenje v viktorijanski Angliji devetnajstega stoletja ter se seznanili z 
bliščem in bedo tedanje angleške družbe. 
 
Razvojne kompetence pri pouku tujega jezika 

Poučevanje in učenje tujega jezika temelji na smernicah Skupnega evropskega jezikovnega 
okvira, ki opredeljuje jezik kot skupek splošnih in specifičnih sporazumevalnih 
zmožnosti/kompetenc, ki so podrobneje opredeljene v nadaljevanju. 
 
1 Sporazumevanje v tujem jeziku  

Ta kompetenca nam omogoča poslušanje, govorjenje, branje in pisanje v izbranemu tujemu 
jeziku. Če je pri nas razvita, pomeni, da smo se sposobni brez večjih težav sporazumevati v 
jeziku, ki ni naš materni. Pri tem si lahko pomagamo z različnimi jezikovnimi priročniki in 
pripomočki: slovarji, slovnicami in spletnim prevajalnikom. Pomembno je, da izkoristimo 
vsako priložnost, da izbrani tuji jezik uporabljamo.  
 
To kompetenco dijaki razvijajo in krepijo pri vsaki uri tujega jezika, ki jo imajo z naravnim 
govorcem, saj so primorani v komunikacijo v tujem jeziku in izražanju mnenja v angleščini. 
Teme, ki jih obravnavajo in kjer se razvija slednja kompetenca so sledeče: 

- Making school meaningful, Comparison of Slovene and British school system 
- Oscar Wilde – An Ideal Husband, George Orwell – Animal Farm 
- The Media, Teens today: the dumbest generation, Social networking sites 
- Food and ethics, Exploring Britain's fish and chips, Slovene national dishes 

 
2 Učenje učenja  

Evropska izhodišča pravijo, da je učenje učenja sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, 
organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, 
individualno in v skupinah. Ta kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem procesu in 
potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za 
uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti 
ter iskanje in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja dijaki nadgrajujejo svoje predhodne 
izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri 
izobraževanju in usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco 
posameznika odločilni.  
 
Spretnosti učenja učenja zahtevajo najprej pridobitev temeljnih osnovnih znanj, kot so 
pisanje, branje in računanje ter IKT znanja, ki so potrebna za nadaljnje učenje. Na podlagi 
teh znanj mora biti posameznik sposoben najti dostop, pridobiti, obdelati in sprejeti novo 
znanje in spretnosti.  
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K uram z naravnim govorcem dijaki pristopijo s temeljnimi znanji, ki pa jih nato z izmenjavo 
mnenj, stališč in osebnih načel razvijajo in nadgrajujejo. Pri urah z naravnim govorcem se 
kompetenca učenje učenja zelo razvija pri obravnavi literarnih del ko primerjajo original 
pesmi s prevodom, ali literarno delo s filmom. Prav tako je ključno pri razumevanju 
literarnega dela, da razumejo kulturno okolje in zgodovinsko ozadje pri nastanku 
določenega dela. Pri urah z naravnim govorcem naši dijaki obravnavajo literarna dela in 
poezijo, ki jo morajo poznati za opravljanje splošne mature. 
 
Teme, ki jih obravnavajo in kjer se razvija slednja kompetenca:  

- Making school meaningful, Comparison of Slovene and British school system 
- Oscar Wilde – An Ideal Husband, George Orwell – Animal Farm 
- The Media, Teens today: the dumbest generation, Social networking sites 
- Food and ethics, Exploring Britain's fish and chips, Slovene national dishes 

 
3 Medkulturna kompetenca, kulturna zavest  

Medkulturna zmožnost je pomembna ne samo za uspešno sporazumevanje med dvema 
govorcema različnih jezikov, ampak tudi za vsesplošno razumevanje (interpretacija besedil, 
sprejemanje tujega, preseganje predsodkov, poznavanje vsakdanjika, reševanje konfliktov, 
uspešna mobilnost na delovnem mestu ...). Pomeni vstop v tujo kulturo, saj je učenje jezika 
tudi učenje kulture. Pri dijaku se tako razvije sposobnost percepcije sistemov, po katerih 
deluje druga družbena skupnost in posledično tudi sposobnost predvidevanja oz. 
zavedanja, kakšna reakcija je ustrezna v določeni situaciji. (Povzeto po Abdallah-Pretceille, 
1999) Medkulturno zmožnost naj bi obvladal vsak medkulturni govorec. Skupni evropski 
referenčni okvir govori o usvajanju medkulturne zmožnosti in razvijanju medkulturne 
osebnosti, prav tako Portfolio za evropske jezike, v Beli knjigi za medkulturni dialog pa 
opozarjajo, da se mora medkulturna zmožnost razvijati vse življenje, saj se ne more usvojiti 
sama po sebi, predvsem pa ni stalna. Nikoli ne moremo reči, da 100-odstotno obvladamo 
medkulturno zmožnost. Zato se morajo cilji, ki si jih postavimo pri pouku, neprestano 
spreminjati, obnavljati, prilagajati. »Medkulturno sporazumevanje, v katerem sodelujejo 
medkulturni govorci, pomeni, da se združi v sporazumevalnem aktu vse tisto, v čemer smo 
si podobni, v čemer se razlikujemo in česar se bojimo. Medkulturno sporazumevanje 
pomeni, da mora govorec obvladati jezik, pravila družbenega dejanja, mentalno aktivnost 
ter medkulturni pristop. Medkulturna zmožnost pomeni zmožnost uspešne interakcije z 
ljudmi iz druge kulture, s katerimi ima govorec skupne in različne točke.« (Saška Horvat, 
2011) Namen medkulturnega sporazumevanja je med drugim prav gotovo tudi 
premagovanje ovir, prepoznavanje nas samih v drugem ter osebna rast. Pri pouku tujega 
jezika se pogosto omejimo na kolektivne in zunanje predstave, zanemarimo pa pomen 
same družbene interakcije, čustveno moč besed ter oblikovanje predstav o drugem v 
samem postopku usvajanja. Še vedno se pogosteje osredotočimo na jezikovno pravilnost, 
na vsebinsko ustreznost, saj ju tudi lažje ocenjujemo, težko pa je ocenjevati samo dejanje. 
Usvajanje medkulturne zmožnosti je treba vpeljati v pouk tako kot slovnico ali usvajanje 
besedišča, jo načrtovati in ocenjevati oz. vrednotiti in tukaj nam je v veliko pomoč delo oz. 
sodelovanje z naravnim govorcem, ki lahko na veliko bolj naraven in pristen način dijake 
seznani z njegovo kulturo in naravo življenja v njegovem prostoru. Teme pri katerih se v 
veliki meri razvija ta kompetenca so predvsem tiste, ki kažejo na razlike življenja pri nas in 
v tujini, v tem šolskem letu so to bile naslednje teme: 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

682 

- Making school meaningful, Comparison of Slovene and British school system 
- Food and ethics, Exploring Britain's fish and chips, Slovene national dishes 
- Songlines; exploring Aboriginal culture ; Our perception of nature compared to the 

Aboriginal one 
 
4 Soci#alna in družbena kompetenca 

Ta kompetenca vključuje osebne, medosebne in medkulturne veščine ter zajema vse oblike 
vedenja, ki opolnomočijo posameznika za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v 
socialnem in poklicnem življenju v vse bolj raznovrstnih družbah. 
 
Ta kompetenca je zelo povezana z medkulturno kompetenco, saj pri obeh dijaki razvijajo in 
obvladajo osnovne komunikacijske strategije, ki temeljijo na sprejemanju drugačnosti in 
strpnem komuniciranju. Tu dijaki razvijajo socialne spretnosti, potrebne za delo v skupini, 
navezujejo ustrezne odnose z ostalimi dijaki v razredu, razvijajo višjo stopnjo samozavesti, 
sodelovanja in lastne integritete, konstruktivno komunicirajo na prijazen in spoštljiv način 
v skladu z različnimi družbenimi okoliščinami, izražajo se strpno in poskušajo razumeti 
različne poglede ostalih udeležencev v skupini, vživljajo se v položaj drugih ljudi in 
ustvarjajo medsebojno zaupanje. Prav tako poznajo načine izražanja kritike in pohvale, s 
prebiranjem raznolikih knjižnih vsebin krepijo kulturno zavest, premagujejo predsodke in 
sklepajo kompromise, opredelijo svoje življenjske vrednote, prepoznajo lastne potenciale 
za (umetniško) udejstvovanje v družbi, zavedajo se svojih zmogljivosti pri aktivnem 
vključevanju v družbo ter razumejo potrebo po družbeno odgovorni uporabi jezika kot 
medija v družbi. 
 
Slednjo kompetenco naravni govorec razvija predvsem z delom v parih oz. v skupinam, kjer 
se morajo posamezniki prilagajati drug drugemu in sodelovati drug z drugim.  
 
Teme oz. aktivnosti ki jih obravnavajo in izvajajo so naslednje: 

- Slovene national dishes- predstavitve po parih 
- predstavitve po skupinah- vsaka skupina predstavi en segment pri obravnavi 

literarnega dela (avtor, obdobje, glavni liki, …) 
 
Zaključek 

Ker sta poučevanje in vrednotenje znanja tesno povezana in soodvisna ter spodbujata 
notranjo motivacijo, je prav, da je vrednotenje znanja pozitivna izkušnja, ki gradi 
samozaupanje in naj bi bila del dialoga med učiteljem in dijaki. Žal je situacija velikokrat 
drugačna, saj dijaki zaradi pritiska ne pokažejo pravega znanja in ne izrazijo svojega mnenja. 
Ravno na tem področju nam je v veliko pomoč delo z naravnim govorcem, saj dijaki 
ocenjujejo, da veliko lažje in bolj sproščeno izražajo svoja stališča. V anketi, ki jo vsako leto 
izvedemo vedno zasledimo skrb dijakov, da so pri rednem učitelju ves čas pod 
drobnogledom, medtem ko pri naravnem govorcu v bolj sproščenem vzdušju in brez 
občutka, da so ocenjeni veliko lažje komunicirajo. 
 
Poučevanje s pomočjo naravnega govorca je tako po izkušnjah učiteljev tujih jezikov na naši 
šoli zelo pozitivno, saj poučevanje tujega jezika terja poglobljeno konceptualno znanje 
predmeta, ki je v prvi vrsti odgovornost učiteljev, ki so predmetni strokovnjaki, vendar 
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svojo nalogo najbolje opravijo v tesnem sodelovanju z učitelji jezikov materinščine oz. 
naravnim govorcem. 
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mag. Sonja Slana  
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

PRAZNOVANJE EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV 
 
Povzetek 
Evropski dan jezikov ponuja številne možnosti spoznavanja drugih kultur in jezikov. V ta 
namen smo na šoli organizirali dejavnosti, preko katerih smo spoznavali kulturo Judov v 
Prekmurju in se seznanjali z manj razširjenimi jeziki, ki jih le-ti govorijo. Organizirali smo 
predavanja na temo Judje in njihov jezik in dijake vključili v glasbene ali jezikovne delavnice. 
V glasbenih delavnicah smo spoznavali glasbeno tradicijo klezmerja, v jezikovnih pa smo se 
seznanjali z jezikom aškenazijskih Judov. Poudarek je bil na razumevanju pisnih tekstov v 
jeziku, ki ga dijaki niso poznali. Pri tem so si pomagali z znanjem drugih tujih jezikov, hkrati 
pa smo jih spodbujali k uporabi različnih bralnih strategij medjezikovnega sporazumevanja. 
Ugotavljamo, da so dijaki bralne strategije medjezikovnega razumevanja, ki so jih razvili v 
prvi delavnici, znali samostojno uporabiti v drugi delavnici, kar nakazuje, da so dijaki zmožni 
prenosa in poglabljanja strategij medjezikovnega sporazumevanja. 
 
Ključne besede: judovski jezik, klezmer, medjezikovno sporazumevanje 
 
 

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES CELEBRATION 
 
Abstract 
European day of languages offers various opportunities for learning about other cultures 
and languages. For this purpose we organized activities to learn about the Jewish culture 
in Prekmurje and about a less widely spoken language of the Jews. Not only we learned 
about the musical tradition of the Ashkenazi Jews but also about their language. The 
language workshops placed an emphasis on comprehension on an unknown language in 
written form. Students used all kind of knowledge of foreign languages they possess to 
understand the text in an unfamiliar foreign language. Students were also encouraged to 
apply different strategies to decode the meaning. It is noted that students used 
independently the reading intercomprehension strategies they acquired in the first 
workshop in the second one. This suggests that students are able to transfer the 
intercomprehension strategies they learned in their further study of the language. 
 
Keywords: Jewish language, klezmer, workshops, intercomprehension 
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1 Uvod 

Evropski dan jezikov po vsej Evropi praznujemo 26. septembra. Namenjen je osveščanju o 
bogati kulturni in jezikovni raznolikosti v Evropi, spodbujanju učenja jezikov ter 
vseživljenjskega učenja. Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene 
jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Znanje tujih 
jezikov postaja nuja. Sporazumevalni pristop medjezikovnega sporazumevanja (ang. 
intercomprehension, receptive multilingualism) nam omogoča, da se govorci z različnimi 
prvimi jeziki, med seboj sporazumevamo brez nekega zares skupnega jezika, ki bi bil v 
današnjem času v večini primerov angleščina. Kot lingua franca ima angleščina seveda 
prednost pred vsemi drugimi načini sporazumevanja med ljudmi z različnimi prvimi jeziki. 
Če vsi udeleženci večjezičnega multikulturnega srečanja razumejo in govorijo isti jezik, to 
zelo oljaša njihovo medsebojno sporazumevanje. Vendar so se prednostim pridružile tudi 
slabosti, kot so: jezikovni imperializem, površnost, površinskost in tudi nenatančnost pri 
izražanju v angleščini. Z jezikovno politiko medjezikovnega razumevanja bi lahko presegli 
te težave (Doye, 2005 v Pirih Svetina idr., 2016). Tudi Castagne (2004 v di Laurea, 2014) 
meni, da je ideja medjezikovnega razumevanja najboljša rešitev za jezikovno, socialno in 
kulturno raznolikost Evrope. Znanje dveh evropskih jezikov je za Castagne osnova, da lahko 
brez večjih naporov razumemo štiri ali pet evropskih jezikov. Medjezikovno razumevanje 
poveča posameznikovo motivacijo, kajti z uporabo strategij medjezikovnega 
sporazumevanja tuj jezik nenadoma postane bolj domač, kot je bralec sprva mislil. Ker je bil 
poudarek jezikovnih delavnic, ki smo jih izpeljali na šoli, predvsem na razumevanju pisnih 
tekstov, se v svojem prispevku opiram na definicijo Marxa (2012), ki meni, da je 
medjezikovno razumevanje sporazumevalna praksa, pri kateri oseba izkoristi svoje 
obstoječe jezikovno znanje za razumevanje neznanih jezikov v pisni obliki. Pri tem je 
produktivna uporaba ciljnega jezika izključena. Izboljšajo se receptivne zmožnosti, ki so 
ključne za branje in razumevanje besedil v jeziku, ki ga ne govorimo. 
 
2 Uporaba bralnih strategij pri medjezikovnem sporazumevanju 

Uspešno branje v tujem jeziku, ki se ga formalno nismo učili, zahteva uporabo strategij, pri 
čemer je treba uporabiti znanje iz različnih področij. Za dekodiranje teksta v za nas tujem 
jeziku lahko uporabimo vse vrste znanj. Jezikov se namreč ne učimo izolirano in ločeno, 
ampak iščemo podobnosti med njimi in poskušamo nove podatke o jeziku navezati na že 
znano. Predznanje o besedilu nam pomaga, da tekst bolje razumemo, hkrati pa razvijemo 
pričakovanja glede namena in vsebine teksta. Prav tako lahko naslov teksta aktivira naše 
splošno znanje o svetu. To znanje je pomembno za razumevanje s sklepanjem. Castagne 
(2004 v di Laurea, 2014) našteva primere semantičnega sklepanja, kjer ostali elementi v 
besedilu pomagaju bralcu, da pripiše neznanim besedam semantični pomen. Poznavanje 
osebeka in predmeta v stavku lahko bralcu pomaga pri sklepanju o glagolu in obratno. 
Poznavanje pridevnika mu pomaga pri sklepanju glede samostalnika in obratno. V 
jezikovnih delavnicah, ki smo jih izpeljali, smo med drugim tudi preverjali, kako uspešni so 
bili dijaki pri branju besedil v neznanem jeziku in katere bralne strategije so uporabili. 
 
Primer prakse 

Ob evropskem dnevu jezikov smo na šoli organizirali vrsto dejavnosti. Rdeča nit vseh 
dejavnosti je bilo geslo “Redstu Yidish?” Cilji naših dejavnosti so bili poleg spodbujanja 
jezikovnih zmožnosti in spoznavanja jezika Judov (jidiša) preko branja besedil v dijakom 
povsem neznanem jeziku tudi spoznavanje hebrejske pisave, glasbene tradicije klezmerja, 
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judovske dediščine v Prekmurju, rahljanje predsodkov o Judih, spoznavanje razlike med 
izrazoma Žid in Jud ter zakaj Židje niso živeli v Judovski temveč Židovski ulici, in priprava 
razstave naših prevodov. 
 
Ena izmed dejavnosti, ki je bila ponujena dijakom ob obeleženju evropskega dneva jezikov 
je bila jezikovna delavnica, kjer so dijaki dobili besedila, napisana v jidišu, še preden so se 
preko predavanja naših gostov seznanili s povsem novim jezikom, za katerega niso vedeli, 
da sploh obstaja. Besedilo, ki so ga dobili, je bila rusko judovska pesem Tumbalalaika v 
jidišu. Dijaki o ozadju pesmi niso imeli nobenih informacij, prav tako tudi ne o jeziku. Ko so 
besedilo prebrali, so poročali, da ga niso razumeli. 
 
Sledilo je predavanje gospoda mag. Ferija Kuzmiča ter dr. Bojana Zadravca na temo Jezik, 
ki ga govorijo Judje. Dijake sta najprej seznanila s kulturo Judov, s poudarkom na 
prekmurskih Judih, ter z jezikom, ki so ga govorili. V novem veku, predvsem od 19. stoletja 
dalje je imelo Prekmurje največjo gostoto judovskega prebivalstva v Sloveniji, toda 
prekmurskim judom med drugo svetovno vojno ni bilo prizaneseno in le maloštevilni so 
preživeli. Dr. Janez Premk pravi, da bi za slovenski Jeruzalem lahko opredelili celotno 
območje Prekmurja. Judovska kulturna dediščina je v Prekmurju skromna, a je ohranjena. 
Dijaki recimo sploh niso vedeli, da je v neposredni bližini njihove šole judovsko pokopališče. 
Za Jude je bila značilna visoka pismenost in znanje jezikov. Praviloma se prvi govorni jezik 
ni razlikoval od okolice, v kateri so živeli. Judje na slovenskem so govorili nemško, 
madžarsko in slovensko. Jidiš je postal splošno prisoten pogovorni jezik aškenazijskih 
Judov v 19. stoletju, a so jidiš govorili tudi nekateri posamezniki v Prekmurju. Jidiš 
(dobesedno »judovski«) je različica stare visoke nemščine s hebrejskimi koreninami. 
Govorijo ga judovske skupnosti po svetu. Tragedija je ta, da se govori le še izključno v 
ultraortodoksnih četrtih Jeruzalema oziroma nekaterih drugih krajih v Izraelu in predvsem 
tudi v judovskih četrtih v ZDA, kjer je prepovedana posvetna literatura. Nekdanji jidiš zato 
goji le še peščica entuziastov in profesorjev s hebrejske univerze v Jeruzalemu, ki poskuša 
z organiziranjem poletnih tečajev tega jezika na prostoru vzhodne Evrope in v sosednji 
Avstriji spet zbuditi zanimanje zanj. Jidiš je izjemno lep, poetičen jezik. Zanimivo je dejstvo, 
da sploh ne pozna surovih vojaških izrazov in je doživel vrhunec ne le v vzhodnoevropski in 
zahodnoevropski religiozni, temveč predvsem tudi posvetni literaturi, kot npr. v delih 
Isaaca Bashevisa Singerja, Isaaca Peretza idr. Isaac Bashevis Singer je judovsko-ameriški 
pisatelj, Nobelov nagrajenec leta 1978. V svojem govoru je ob prejemu Nobelove nagrade 
dejal: »Jidiš še ni izrekel svoje zadnje besede; je moder, ponižen jezik nas vseh, prispodoba 
od strahu prežetega in upajočega človeštva.« Za razliko od drugih germanskih jezikov, ki 
uporabljajo latinico, se jidiš zapisuje s hebrejsko pisavo. Za fonetično transkripcijo jidiša v 
latinico se uporablja fonetična pisava YIVO, ki se opira na angleški način pisanja. Črka ש se 
po YIVO transkripciji zapisuje kot sh, medtem ko jo v nemško govorečem prostoru 
zapisujemo sch. V delavnicah dijakom nismo posredovali orginalnih besedil v hebrejščini, 
temveč besedila, transliterirana v latinično pisavo, in jim s tem bistveno olajšali 
razumevanje jidiša. Besedila, zapisanega v hebrejščini, dijaki ne bi razumeli. Golubović (2016 
v Pirih Svetina idr., 2016) ugotavlja, da so si jeziki iste jezikovne družine, če se zapisujejo z 
drugačnim črkopisom, avtomatično bolj oddaljeni od jezikov iste jezikovne družine, ki se 
zapisujejo z enakim črkopisom. 
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 .Es frayt mir zikh tsu trefen dikh טרעֿפן צו זיך מיר ֿפרַײט עס
 ?Redstu Jiddish ענגליש רעדסטו
 .Ikh red nisht keyn Yidish gut גוט אידיש קײן נישט רעד איך
ס עמעץ דאָ  עס איז  ?Iz es do emetz vos redt Yidish ענגליש רעדט װא 

Slika 1: Primeri stavkov v jidišu zapisani s hebrejskimi znaki in transliterirani v latinično pisavo. 

 
Po predavanju smo dijake vključili v jezikovno delavnico. Tokrat že bili seznanjeni z jidišem. 
Ponovno so dobili besedilo pesmi Tumbalalika v jidišu. Pred drugim branjem smo jim 
povedali, da gre v pesmi za dvogovor med dekletom in fantom. Ko smo dodali še zvok in 
dijakom omogočili, da so pesem slišali zapeto, jim je to bistveno olajšalo razumevanje 
besedila. Lutjeharms (2007 v di Laurea, 2014) meni, da se pri običajnem bralnem 
razumevanju aktivirajo tako pravopisne kot fonološke značilnosti, ko preberemo besedo. 
Če dodamo še pravilno izgovorjavo, to lahko doprinese k bralnemu razumevanju. Pravilna 
izgovorjava lahko učenca spomni na besedo, ki jo pozna iz materinščine ali drugega tujega 
jezika. Pri drugem branju besedila so dijaki slišali pesem zapeto. Najprej smo izbrali besede, 
ki so fonetično podobne besedam v nemščini. Dijaki so opazili veliko besed, ki so sorodne 
nemščini, se pišejo ali izgovarjajo drugače. Prepoznali so tudi določene besedne vrste, in 
sicer naslednje besede: shteyt, nacht, nemen, meydl, fregen, vaksn, regn, darfstu, brenen, 
shteyn, narisher, kon, veynen. Pri razumevanju s sklepanjem jim je pomagalo 
prepoznavanje besednih vrst in tudi poznavanje ozadja pesmi ter seveda jezikovno znanje, 
ki so si ga pridobili z učenjem tujih jezikov. Pri razumevanju besedila s sklepanjem so 
poročali, da so si pomagali s naslednjimi strategijami: z iskanjem podobnosti med jezikoma, 
v našem primeru jidiša in nemščine, s sklepanje s pomočjo drugih besed, z iskanjem 
določene besede še v drugih povedih ter iskanjem glagolov v besedilu.  
 

Shteyt a bocher, shteyt un tracht, Steht ein Bursche, steht und denkt 
tracht un tracht a gantze nacht.  Und denkt und denkt die ganze Nacht. 
Vemen tsu nemen un nit far shemen,  Wen zu nehmen und nicht verschemen? 
vemen tsu nemen un nit far shemen.  Wen zu nehmen und nicht verschemen? 
Meydl, meydl, ch'vel bay dir fregen,  Mädchen, Mädchen ich will bei dir fragen 
Vos kan vaksn, vaksn on regn? Was kann wachsen, wachsen ohne Regen? 
Vos kon brenen un nit oyfhern?  Was kann brennen und nicht auf hörn? 
Vos kon benken, veynen on treren? Was kann sehnen, weinen ohne Tränen? 

Slika 2: Odlomek besedila pesmi Tumbalalaika v jidišu in nemščini. 

 
Dijake smo vključili tudi v glasbeno delavnico, kjer so spoznavali klezmer, glasbeno tradicijo 
aškenazijskih Judov. Stil glasbe je prepoznaven po značilnih izraznih melodijah, ki 
spominjajo na človeške glasove, smeh in jok. Klezmer se je med jidiš govorečimi Judi ohranil 
vse do danes; posamezniku ponuja močno čustveno doživljanje in glasbeno prvinskost. 
Dijaki so poslušali pesem v jidišu “Der Rebe Elimelech”. Spoznali so, da se tudi v Sloveniji 
igra klezmer, in sicer klezmer šansonke Vite Mavrič. Zbrali smo skupino glasbeno nadarjenih 
dijakov, ki so se naučili nekaj pesmi v jidišu, in jih predstavili ostalim dijakom in gostom na 
prireditvi ob evropskem dnevu jezikov v Ljubljani ter na Noči knjige. 
 
V drugi jezikovni delavnici, ki smo jo izpeljali čez nekaj dni, smo dijake seznanili z besedilom 
znane pesmi v jidišu Bei Mir Bistu Shein, za katero je napisal besedilo Jacob Jacobs, uglasbil 
pa ga je Sholom Secunda leta 1932 za komični muzikal Men Ken Lebn Nor Men Lost Nish 
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(Lahko živiš, a ti ne pustijo). Pesem je dialog dveh zaljubljencev in je bila dijakom znana, saj 
smo jim predstavili tematiko. Dijaki so glede na že znane podatke o pesmi odkrivali izrazna 
sredstva v jidišu. Ker so za sabo imeli že izkušnjo medjezikovnega sporazumevanja, so se 
samostojno lotili dela z besedilom in ga v grobem prevedli s pomočjo strategij, ki so jih 
uporabili v prvi delavnici. Tokrat jim za lažje razumevanje ni bilo treba dodati zvoka; 
nekateri so celo poročali, da bi jih poslušanje pesmi zgolj zmotilo pri razumevanju s 
sklepanjem. 
 
Naš prispevek ob evropskem dnevu jezikov je bil nagrajen s strani ZRSS. Udeležili smo se 
praznovanja evropskega dneva jezikov 2017 na predstavništvu Evropske komisije v 
Ljubljani, kjer so dijaki predstavili jidiš, način raziskovanja jidiša in primere naših prevodov 
iz jidiša v slovenščino. Zapeli so tudi nekaj pesmi v jidišu, med njimi znano židovsko pesem 
Bei mir bistu schen. Poželi so velik aplavz in mnogo pohval s strani organizatorjev in gostov 
prireditve. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je ob tej priložnosti med drugim dejala, da 
je »znanje enega jezika nuja, znanje več tujih jezikov pa prednost, zato je treba večjezičnost 
spodbujati na različnih ravneh.« 
 

 
Slika 3: Nastop dijakov na predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani.  

 
3 Sklep 

Naš prispevek ob evropskem dnevu jezikov je pri dijakih zbudili zanimanje za jidiš, za 
klezmer, ter za kultuno dediščino Judov v Prekmurju. Po dveh izpeljanih jezikovnih 
delavnicah v različnih časovnih obdobjih ugotavljamo, da so dijaki strategije bralnega 
medjezikovnega razumevanja, ki so jih razvili v prvi delavnici, uporabili v drugi in postali 
drznejši in samostojnejši pri ukvarjanju z jezikom. Medjezikovno razumevanje poveča 
posameznikovo motivacijo, kajti z uporabo strategij medjezikovnega sporazumevanja tuj 
jezik nenadoma postane bolj domač, kot je bralec sprva mislil. Naš didaktični pristop 
potrjuje, da opozarjanje na podobnosti med jeziki in spodbujanje bralnih strategij 
medjezikovnega razumevanja olajša pridobivanje zmožnosti medjezikovnega 
sporazumevanja. Gre za prakso, ki se je da naučiti. Z dejavnostmi, ki smo jih organizirali, 
smo prispevali k uspehu evropskega dneva jezikov, razširili svoja obzorja, se seznanili z 
ogroženim jezikom, senzibilizirali medjezikovno sporazumevanje, se zavzeli za bogato 
jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati, predvsem pa 
smo spoznali bogato kulturno dediščino aškenazijskih Judov ter Judov v Prekmurju. 
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Metka Starešinič  
Osnovna šola Vavta vas 

OHRANJANJE LJUDSKEGA IZROČILA V RAZŠIRJENEM PROGRAMU 
OSNOVNE ŠOLE 

 
Povzetek 
V prispevku obravnavam ohranjanje slovenskega ljudskega izročila v šoli. Predstavljeno je, 
kako v osnovni šoli Vavta vas vključujemo vsebine kulturne dediščine v najrazličnejše oblike 
pouka, interesne dejavnosti, dneve dejavnosti in pri delu z nadarjenimi učenci. Poudarjeno 
je vključevanje učnih ciljev različnih predmetov, ki se dotikajo slovenske kulturne dediščine. 
S spoznavanjem ljudskega izročila in zapuščine prednikov želimo doseči ohranjanje in 
spoštovanje kulturne dediščine. Otrokom je slovensko kulturno dediščino najlažje približati 
praktično, zato naprej v prispevku predstavim ohranjanje učinkovite tehnike krašenja 
velikonočnih jajc drsank po ljudskem izročilu Bele krajine, od koder sama izhajam. 
 
Ključne besede: ljudsko izročilo, velikonočni pirhi 
 
 

PRESERVATION OF TRADITIONAL FOLK ART IN THE EXTENDED PRIMARY 
SCHOOL PROGRAM 

 
Abstract 
My contribution discusses the preservation of Slovenian traditional folk art in school. It is 
presented how we in Vavta vas Primary School include the contents of cultural heritage in 
various forms of teaching classes, interest activities, special activity days and working with 
talented pupils. The emphasis is on integrating the learning objectives of various subjects 
connected to Slovenian cultural heritage. By learning about the folk tradition and the 
legacy of our ancestors, we aim to achieve the preservation and respect of cultural 
heritage. The easiest way to bring the Slovenian cultural heritage closer to children is in 
practice, therefore I first present the preservation of an effective technique of making 
Easter eggs according to the traditional folk art of Bela krajina, where I come from. 
 
Keywords: tradition folk art, Easter eggs 
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Zakaj ohranjanje ljudskega izročila? 

Osnovna šola Vavta vas smo majhna šola v jugovzhodni Sloveniji, ki ima 341 učencev in smo 
šola, ki še ohranja poučevanje ročnih del. Naše delo temelji na osnovi slovenske kulturne 
dediščine. Izhajamo iz običajev bližnje okolice, spoznavamo pa tudi izročilo ostalih 
slovenskih pokrajin. V naši šoli se trudimo ohranjati slovensko kulturno dediščino na 
različne načine. Zelo dejavna je otroška folklorna skupina Brbučki za učence 2. in 3. razreda, 
ki ohranja slovenske ljudske plese. Od 3. do 6. razreda imajo učenci ponujen krožek ročna 
dela, ki ga vodi gospa Bernarda Zemljič, učiteljica razrednega pouka. Pri učencih od 7. do 9. 
razreda pa opažamo, da zanimanje za obisk takega krožka upada, zato ga ne ponudimo. 
Kljub temu se potrudimo in skozi šolsko leto načrtujemo ter ponudimo učencem drugačne 
oblike dela pri pouku, na dnevih dejavnosti, pri delu z nadarjenimi učenci ali pa pri interesnih 
dejavnostih, ki so vsaj malo povezane s slovensko kulturno dediščino in zgodovino. 
 
Pri našem delu se naslonimo tudi na učni načrt izbirnega predmeta Etnologija - kulturna 
dediščina in načini življenja. Namen tega predmeta je namreč poznavanje različnih kulturnih 
oblik in vsakdanjega načina življenja (Etnologija…, 2015, str. 4) Kljub temu, da tega 
izbirnega predmeta na naši šoli ne izvajamo, pa so učni cilji tega učnega načrta vsekakor 
vtkani v naše delo pri interesnih dejavnostih, pri pouku, na dnevih dejavnosti ali delu z 
nadarjenimi učenci. Z našim delom navajamo učence, da razumejo razmerja med oblikami 
kulturne dediščine in sodobnim življenjem. Tudi učni načrt izbirnega predmeta Etnologija - 
kulturna dediščina in načini življenja poudarja, da je pomembno poznati kulturno dediščino 
Slovenije. 
 
»Temelj je v poznavanju kulturnih oblik v lokalnem kulturnem okolju, primerjalno pa na 
vsem slovenskem etničnem ozemlju tudi tistih, ki so značilne za življenje narodnih manjšin 
in priseljencev v Republiki Sloveniji, ‒ primerjalno – pa tudi pri drugih narodih in ljudstvih.« 
(Etnologija…, 2015, str. 4). 
 
Prav je, da učenci v času svojega šolanja dobro spoznajo zapuščino svojih prednikov. 
Kulturna vzgoja otrok in mladine, ki temelji tudi na materialni zapuščini, lahko zelo 
intenzivno in čustveno vpliva na odraščajočega mladega človeka. Z objekti iz preteklosti 
lahko ob kakovostnem pouku oživi življenje naših prednikov, učencem pa nudi zelo močno 
občutenje drugačnosti življenja iz daljne ali bližnje preteklosti in prispeva k spoštovanju 
kulturne dediščine.  
 
Danes živimo v času preseljevanja, zato je pomembno, da naše učence dobro seznanimo s 
kulturno zelo različnimi okolji in običaji. Za ohranitev naroda ni pomembna le materialna 
blaginja. Pomembnejši je duhovni razvoj in kulturno ozračje, v katerem vzgajamo učence z 
občutkom narodne zavesti in sočasno z občutkom pripadnosti skupnosti evropskih 
narodov. Zato želimo, da znajo učenci ceniti svojo identiteto, svoj jezik in tradicionalne 
vrednote, obenem pa spoštovati in spoznavati kulture in jezike drugih narodov. Le tako 
bodo odrasli v mlade, samozavestne, strpne in spoštljive ljudi, ki bodo z lahkoto navezovali 
enakopravne stike s sovrstniki iz drugih kulturnih okolij 
 
Učiteljeva vloga pri ohranjanju ljudskega izročila v šoli 

Kje torej začeti? Prav gotovo je kulturna vzgoja pomembna že od otrokovega rojstva 
naprej. Zato so prvi vzgojitelji starši, nujno pa je začeti s strokovnim pristopom že v vrtcu in 
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nadaljevati na vseh stopnjah šolanja. Zaradi globalizacije in heterogenosti kultur, ki v tem 
stoletju vdirata na vsa življenjska področja, je vrednota biti različen. Prav je, da naučimo 
učence zavedati se, da nimamo vsi enake kulturne zgodovine, enakih vrednot, navad, 
ciljev… Naučiti jih moramo odprtosti do učenja o teh razlikah in spoštovanja medsebojne 
različnosti. Idealno priložnost imamo že v svojih razredih, saj so sestavljeni iz učencev 
različnih narodnosti, z zelo različnimi in bogatimi koreninami v ljudskem izročilu. Tukaj pa 
je najpomembnejša vloga učitelja, ki z vzgojnim in izobraževalnim delom skozi medkulturni 
dialog, s povezovanjem in sodelovanjem v razredu predstavi medkulturno raznolikost 
vsakega učenca.  
 
Ljudsko izročilo je narodovo bogastvo, ki ga je treba ohraniti, nadaljevati in nadgraditi. Ob 
materialni zapuščini v obliki rokodelskih zakladov se učitelji zavedamo, da moramo to 
bogastvo ohraniti in ga prenesti na mlade. Globalizacija nas bogati, hkrati pa tudi siromaši. 
Brišejo se meje med domačim in tujim in s tem tudi zavedanje naroda kot samega sebe. 
Slovensko ljudsko izročilo je tako bogato, kot le redko katero, saj ima vsaka vas svoje šege 
in navade tako v smislu praznikov in praznovanj kot ročnih del, plesov, pesmi. Naša naloga 
je učencem privzgajati ljubezen do izročila že v vrtcih in nadaljevati v šolah. Le tako si bodo 
lahko izoblikovali svoje stališče do dediščine. Znali bodo razlikovati med poplavo cenenega 
kiča in med ročno izdelanim predmetom z ustrezno likovno kakovostjo. Naši otroci bodo 
kupovali in podarjali spominke z etnološko vrednostjo namesto cenene plastične navlake. 
Opažam, da lahko preko učencev v tem smislu prevzgojimo tudi starše, ki so že pošteno 
okuženi z množico trgovin, ki ponujajo cenene izdelke. Ob vzgoji in izobraževanju učencev 
tudi njihovi starši vse bolj opazijo delo, trud in čas, ki je vložen v čudovite izdelke, nastale 
pod rokami slovenskih rokodelcev s certifikatom kakovosti. Le tako bodo naši otroci in 
njihovi starši kupovali in podarjali spominke z etnološko vrednostjo namesto cenene 
plastične navlake. 
 
Način poučevanja naj bo privlačen 

Za uspešno poučevanje ljudskega izročila v obliki folklore, starih iger, pesmi in ročnih del, 
praznikov in praznovanj mora učitelj ubrati strategijo, ki bo učence pritegnila. Seveda na 
sodoben, učencem privlačen način. Za današnje učence to pomeni poleg spoznavanja 
materialne dediščine tudi veliko iskanja podatkov na svetovnem spletu.  
 
Učitelja pa naj pri delu vodijo splošni učni cilji predmetov, ki so povezani z ohranjanjem 
kulturne dediščine (spoznavanje okolja, družba, likovna umetnost, zgodovina, geografija, 
državljanska in domovinska vzgoja ter etika, slovenščina,…) in izbirnega predmeta 
Etnologija - kulturna dediščina in načini življenja, med katerimi so nekateri navedeni spodaj: 

- »učenci spoznajo možnosti, ki jih odpira kulturna dediščina za nove življenjske 
izkušnje ter možnosti za odpiranje novih znanj, inovativnosti, veščin, poklicev itn., 

- učenci razvijajo zmožnosti kritičnega in ustvarjalnega mišljenja pri delu z različnimi 
viri za prepoznavanje in raziskovanje kulturne dediščine in sodobnega življenja, 

- učenci krepijo pozitiven odnos do kulturne dediščine in jim privzgajamo pozitivne 
vrednote do njenih oblik varstva in varovanja, 

- s spoznavanjem veščin in znanj tehnologij (npr. rokodelstvo, obrt idr.) spodbujamo 
pri učencih psihomotorične spretnosti in privzgajamo pozitiven odnos do ročnega 
dela in možnosti za najrazličnejše oblike sodobnega ustvarjanja, 
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- učencem privzgajamo najširše razumevanje likovnega obzorja in različnih oblik 
estetske ustvarjalnosti v njuni družbeni in časovni sprejemljivosti, 

- z odkrivanjem temeljnih družbenih oblik v kulturni dediščini in sodobnosti učencem 
privzgajamo boljše medsebojne odnose na ravni družine, šole, lokalne in regionalne 
skupnosti ter mednarodnih stikov.  

- s spoznavanjem lastnega kulturnega okolja učenci krepijo osebno samozavest, iz 
sestavin kulturne dediščine in načina življenja oblikujejo nove oblike individualnih in 
kolektivnih vrednot.« (Etnologija…, 2015, str. 5). 

 
Ljudski prazniki in praznovanja so enkratna priložnost, da se učenci seznanijo z izročilom 
prednikov. Naši učenci spoznavajo, od kod izvirajo prazniki in običaji ob njih. Le tako lahko 
povežejo praznike z vero, kulturo in državotvornostjo. Sama pri pouku geografije in 
zgodovine, pri interesnih dejavnostih, delu z nadarjenimi učenci in dnevih dejavnostih 
predstavim učencem zelo preprosto, vendar tudi zelo učinkovito tehniko krašenja 
velikonočnih jajc, ki izhaja iz slovenske kulturne dediščine in se prenaša iz roda v rod. 
 
Pred kratkim sem prebrala v reviji Živa, prilogi časopisa Dolenjski list, naslednji zapis: »Stari 
običaji ginejo. Ravno tako je tudi s pisanicami (piruhi). Res se še pišejo pisanice, vendar po 
malem, in zamenjali jih bodejo kmalu po več krajih rudeči in črni piruhi. Da se stvar, za katero 
se ni do sedaj nikdo zanimal, povsem ne pozabi, zapisal sem le- te vrstice.« Tako je o 
belokranjskih pisanicah zapisal v Izvestjih muzejskega društva za Kranjsko leta 1839 
zgodovinar, etnograf in muzikolog Janko Barle. In ko je opisal ter razložil tehniko 
izdelovanja pisanic, opisal različne ornamente, je svoj prispevek zaključil takole: »Naj bi se 
pisanje pisanic še dolgo ne zatrlo, saj je lep in časten spomin na davno pretekle čase in 
omiko naših pradedov.« (Bezek - Jakše, ŽIVA, 2017, str.14).  
 
Ta zapis nam pedagogom, učiteljem nalaga še večjo odgovornost, da prenašamo znanje in 
ohranjamo ljudsko izročilo, našo kulturno dediščino še naprej. Sama ohranjam kulturno 
dediščino krašenja velikonočnih jajc po ljudskem izročilu Bele krajine, od koder tudi 
prihajam. V naši družini se umetnost izdelovanja tako imenovanih drsank resnično prenaša 
iz roda v rod in naprej na učence. Stari oče je umetnost izdelovanja drsank prenesel na mojo 
mamo, učiteljico, mama pa na naju s sestro, obe učiteljici. Sklenile smo, da bomo vsaka na 
svoji šoli in v svojem okolju razširjale to čudovito umetnost in širile velikonočno izročilo. Jaz 
pa jo prenašam tudi na svojo devetletno hčer, ki se z veseljem uči in ustvarja. 
 
Učencem najprej razložim zgodovinski razvoj krašenja velikonočnih jajc po ljudskem izročilu 
Bele krajine. Zelo znana je belokranjska pisanica, izdelana v batik tehniki s čebeljim voskom 
na prazno jajčno lupino. Stari oče mi je povedal, da se je tehnika praskanja velikonočnih jajc 
razvila med prvo svetovno vojno. Zaradi revščine, ki jo je prinesla vojna in pomanjkanja 
ostalega materiala za krašenje jajc (vosek, krep papir), ljudje niso vedeli, s čim bi izdelovali 
pirhe. Spomnili so se barvanja polnega jajca s čebulnimi listi, nato pa so barvo odstranjevali 
s strganjem ali praskanjem z žepnim nožem ali škarjami. Od pisanke se torej drsanka 
razlikuje po tem, da je polna (celo jajce) in da barve ne nanašamo, ampak jo odstranjujemo. 
 
Učence nato seznanim s pripomočki in materialom za delo. Vsi so namreč zelo poceni in 
veliko je naravnih. Učenci jih najdejo doma v domači kuhinji: listi rjave ali rdeče čebule, 
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jabolčni kis, voda, jajca, posoda za kuhanje, olfa nožek za rezanje tapet, brusilni kamen za 
ostrenje nožka, mehka krpa in olje.  
 
Ker v šoli nimamo časa za pripravo jajc, otrokom razložim postopek izbire jajc za drsanke in 
jim razdelim recept za pripravo, ki je zelo preprost. Otrokom doma pri pripravi materiala 
pomagajo starši, s tem pa se krepijo družinske vezi. Za izdelavo so primerna kokošja jajca, 
gosja jajca in nojeva jajca. Pozorni moramo biti na lupino, ki mora biti čim bolj gladka in 
svetla. Ko imamo izbrana jajca, sledi barvanje. Če želimo temno rjavo barvo, ki bo 
omogočala lep kontrast, potrebujemo liste rjave, rdeče ali vijoličaste čebule. Dve veliki 
pesti, čebulnih listov damo v 2 litra hladne vode in dodamo žlico jabolčnega kisa. Ta 
mešanica naj počasi vre vsaj eno uro, da se iz listov izloči čim več barve. Nato tekočino 
ohladimo, čebulne liste odstranimo. Dodamo novo pest čebulnih listov in še eno žlico kisa. 
Šele pri drugem kuhanju položimo v tekočino tudi jajca, ki naj počasi vrejo eno uro. Jajca še 
vroča vzamemo iz posode in jih obrišemo z mehko krpo. Tako kuhana dobijo čudovito 
temno rjavo barvo, izdelan motiv pa kontrastno izstopi iz podlage. Tako obarvana jajca so 
prikazana na fotografiji 1. 
 

 
Fotografija 1 

 
Učenci prinesejo tako pripravljena jajca v šolo, kjer sledi glavni del. Učencem najprej 
razložim, kako izberejo motiv, ki ga bodo upodobili na jajcu. Za drsanke so značilni cvetlični 
vzorci, motivi travniškega cvetja, žitnega klasja in grozdja. Zelo redko se upodabljajo 
geometrijski vzorci, ki so bolj značilni za pisanice. Motiv na drsanki razdelimo tako, da 
vzorec na eni strani vsaj v enem elementu ali pa v celoti ponovimo tudi na drugi strani. 
Površino jajca razdelimo podolžno, prečno ali poševno. To vse tudi praktično pokažem, kar 
prikazujeta fotografiji 2 in 3. Pri praskanju jajce trdno držimo v eni roki, ki jo opiramo ob 
trebuh. V drugi roki držimo nožek in se s palcem opiramo na jajce. Z nožkom počasi strgamo 
vzorec, ki smo si ga zamislili. Po končanem delu drsanko obrišemo z naoljeno krpo, da se 
lepo sveti. 
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Fotografija 2 

 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

696 

 
Fotografija 3 

 
Krašenje velikonočnih jajc z nožkom zahteva veliko natančnosti in potrpežljivosti. Učence 
je treba opozoriti na varno ravnanje z nožkom, čeprav se v moji dolgoletni praksi še nihče 
ni poškodoval pri praskanju jajca. Se pa včasih kljub pazljivosti zgodi, da jajce poči. Zato je 
priporočljivo, da ima vsak učenec na razpolago dva ali tri pobarvana jajca. Učenci so 
navdušeni nad to preprosto tehniko, saj jim ob razlagi preteklosti in starih običajev nudi 
občutek povezanosti z vero ter dediščino starih in prastarih staršev. Izdelki izpod otroških 
rok pa so vedno enkratno ustvarjalni in neponovljivi, kar lahko opazite na fotografiji 4. Ko 
pripravimo še razstavo izdelkov za ostale učence, starše, stare starše in druge obiskovalce 
šole, je otroško veselje in ponos ob njihovih dosežkih še večji. 
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Fotografija 4 

 
Namesto zaključka 

Katere cilje v šoli dosegamo z ročnimi deli in ohranjanjem ljudskega izročila: 
- Izdelovanje drsank je odlična finomotorična vaja, ki z vztrajnostjo pripelje do 

izjemnih finomotoričnih sposobnosti. 
- Pri izdelovanju drsank je zelo pomembna natančnost. 
- Razvija se visoka koncentracija, saj so tudi cvetlični vzorci in motivi sestavljeni iz 

matematičnih zaporedij, ki zahtevajo veliko zbranosti.  
- Natančnost, vztrajnost in koncentracija, ki si jo učenci pridobijo z izdelavo drsank, 

so zelo dobrodošle pri ostalem šolskem delu. 
- Navajanje na estetsko izražanje. 
- Razvijanje smisla za likovno ustreznost izdelka. 
- Sposobnost izdelati uporaben dekorativen predmet od začetka do konca, celoten 

tehnološki postopek. 
- Ponotranjenje ustvarjalnosti, ki je bistvo za vseživljenjsko učenje. 
- Koristno izrabljen prosti čas. 
- Sodelovanje z različnimi generacijami. 
- Sodelovanje z rokodelci in spoznavanje njihovih tehnoloških postopkov.  
- Razumevanje različnosti praznovanj v lokalnem in regionalnem okolju, glede na 

različne oblike verske zavesti, praznovanja državnih in verskih praznikov. 
 
Pri ohranjanju ljudskega izročila izvajam aktivnosti z različnimi generacijami in tako 
spodbujam medgeneracijsko sodelovanje. Delavnice izvajam tudi v vrtcih s predšolskimi 
otroki, kjer sicer otroci sami še ne ustvarjajo drsank, ampak jim predstavim in pokažem 
postopek izdelave, veliko se pogovarjamo, ogromno sprašujejo (fotografija 5). Pogosto 
zaidem v različna društva, kjer sodelujemo s študenti in dijaki, z upokojenci, kmečkimi 
ženami, popoldanskimi krožki ročnih del ali pa v kolektivih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 
In vedno z veseljem ugotavljam, da vsak izmed nas, ko poizkusi izdelati belokranjsko 
drsanko, pripomore k temu, da tradicija in ljudsko izročilo živi še naprej, se ohranja, saj je to 
naša identiteta, ki nas zaznamuje in dela drugačne. Narod, ki ohranja svojo kulturno 
dediščino, ljudsko izročilo in svoj jezik, je narod, ki je živ in bo preživel. 
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Fotografija 5 

 
S svojim delovanjem sem uspela ohraniti zanimanje za ljudsko izročilo v šoli. Prepričana 
sem, da pri tem največja vloga ravno učiteljeva. Učitelj je tisti, ki mora biti na tem področju 
dovolj izobražen in kompetenten. Menim, da lahko učitelj učence navduši za karkoli, če je 
nad tem navdušen tudi sam in zna to navdušenje s svojim delovanjem prenesti na učence.  
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Lidija Lepoša  
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI V 5. RAZREDU 
 
Povzetek 
V prispevku bom predstavila organizacijsko in vsebinsko pripravo zimske šole v naravi, ki 
smo jo izvedli v 5. razredu OŠ Kajetana Koviča Radenci v okviru Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti Bohinj. Le-ta zajema načrtovanje časa in kraja izvajanja smučarske šole v naravi 
z obveščanjem staršev ter program in izvedbeni načrt. Predstavljen je program zimske šole 
v naravi s poudarkom na smučanju, načrtovan za našo šolo in zajema cilje, časovno in 
vsebinsko razporeditev vseh dejavnosti. Uspešno načrtovana in izvedena zimska šola v 
naravi zahteva veliko dobre organizacijske in vsebinske priprave ter konstruktivnega 
sodelovanja vseh, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. 
Izkazalo se je, da je šola v naravi »najboljša učilnica na svetu«, saj učence uči samostojnosti, 
odgovornosti, pripomore k trajnosti in kakovosti znanja in spodbuja vseživljenjsko učenje.  
 
Ključne besede: šola v naravi, priprava, program 
 
 

WINTER SCHOOL AT THE 5TH GRADE 
 
Abstract 
In the paper I will present the organizational and content preparation of the winter school, 
which was carried out in the 5th grade of the elementary school Kajetan Kovič Radenci 
within the framework of the Centre for School and Outdoor Education Bohinj. It includes 
the planning of the time and location of the ski school informing parents and the program 
and implementation plan. The program of the winter school is presented with the emphasis 
on skiing, planned for our school, and includes objectives, timing and content distribution 
of all activities. Successfully planned and implemented winter school requires a lot of good 
organizational and content preparation as well as constructive cooperation of all those 
involved in the educational process. 
It turned out that the school in nature is the "best classroom in the world", as it teaches 
students autonomy, responsibility, it contributes to the sustainability and quality of 
knowledge, and promotes lifelong learning.  
 
Keywords: winter school, preparation, program 
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1 Uvod 

Šola v naravi je posebna oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več 
dni izven prostora šole. 
 
»Bistvo šole v naravi je, da razred odide za nekaj časa v naravno, čim manj urbano okolje, 
zunaj kraja stalnega bivanja, kjer se v posebnih okoliščinah in po posebnem vzgojno-
izobraževalnem programu nadaljuje smotrno pedagoško delo. Gre za strnjen večdnevni 
vzgojnoizobraževalni proces, ki se z različnimi vsebinami vključuje v celostno oblikovanje 
otrokove osebnosti.« (Kristan, 2010, str. 202). 
 
Zakon o osnovni šoli šteje šolo v naravi k razširjenemu programu in je organizacija le-te za 
šolo obvezna. Udeležba otrok je, tako kot pri drugih oblikah razširjenega programa, 
prostovoljna. Šola mora učencu ponuditi program šole v naravi in v času obveznega 
izobraževanja je dolžna organizirati vsaj dve (Šola v naravi za 9-letno osnovno šolo. 
Koncept, 2001, str. 4). 
 
Šola v svojem letnem delovnem načrtu opredeli vsebino, izvedbo in financiranje 
posamezne šole v naravi. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem 
času organizira primerljive dejavnosti. Pri načrtovanju in organiziranju šola, ki organizira 
šolo v naravi, v okviru šolske zakonodaje posebej upošteva Pravilnik o financiranju šole v 
naravi, Pravilnik o normativih in standardih za osnovno šolo in Pravilnik o šolskem koledarju 
za osnovno šolo. 
 
S specifično organizacijo dela šola v naravi uresničuje program, katerega cilji, dejavnosti in 
vsebine iz učnih načrtov so vezani na izvedbo v obliki terenskega dela, projektne naloge, 
športne dejavnosti in za katerega je pomembno medpredmetno povezovanje ter vpetost 
v naravni in družbeni prostor okolja, v katerem šola v naravi poteka. 
 
»Vzgojno – izobraževalni cilji šole v naravi so: 
1. Povečuje trajnost in kakovost znanja, ki ga učenec pridobiva tudi preko te oblike vzgojno-

izobraževalnega dela.  
2. Spodbuja sposobnost za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter samostojno in 

odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja.  
3. Spodbuja socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje demokratične 

komunikacijske kulture.  
4. Spodbuja sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje medosebnih 

in družbenih odnosov.  
5. Razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca usposablja 

za soočanje z življenjskimi problemi in za samozavestno odpravljanje/reševanje le-teh.  
6. Spodbuja pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za lastno 

varnost in zdravje.  
7. Skrbi in spodbuja skladen telesni in duševni razvoj posameznika (možnost izbire in 

povezovanja različnih področij, spoznavanje praktičnih veščin za življenje).  
8. Zagotovi plavalno in smučarsko pismenost osnovnošolca. 
9. Razvija odgovoren odnos do okolja.  
10. Spodbuja vseživljenjsko učenje (učenec spoznava različne možnosti pridobivanja 

znanja).« (Šola v naravi za 9-letno osnovno šolo. Koncept, 2001, str. 6). 
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Gregorčič (2005, str. 57) navaja, »da ima šola v naravi zaradi neposrednega stika z naravo 
zelo pomembno vlogo pri vzgajanju in povezanosti z okoljem. Če smo povezani z okoljem, 
bomo bolj občutljivi tudi za globalne okoljske probleme, ki vse bolj neposredno vplivajo na 
naše zdravje in dobro počutje.«  
 
»Vzgojno – izobraževalni program šole v naravi sestavljajo različni vsebinski sklopi: športno 
vzgojno – izobraževalni program, redni pouk po izbranem naravoslovnem in 
družboslovnem programu, kulturno – umetniško izražanje in zabavno in družabno 
življenje.« (Kristan, 1998, str. 43). Razmerje med posameznimi sklopi je odvisno predvsem 
od tega, za kakšno vrsto šole v naravi gre in kaj je osrednji vsebinski sklop. Ločimo poletno, 
zimsko, planinsko, naravoslovno, raziskovalno, športno in še kakšno šolo v naravi. 
 
2. Zimska šola v naravi v 5. razredu na OŠ Kajetana Koviča Radenci 
V šolskem letu 2017/18 je naša šola, OŠ Kajetana Koviča Radenci, organizirala v petem 
razredu zimsko šolo v naravi, ki je potekala strnjeno pet dni izven prostora naše šole. Izvedli 
smo jo v mesecu februarju in sicer v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) 
Bohinj, ki je specializiran za izvajanje takšnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela. Vsebino, 
izvedbo in financiranje zimske šole v naravi je šola opredelila v svojem letnem delovnem 
načrtu in seznanila starše preko svojih predstavnikov v svetu staršev in svetu šole 
septembra.  
 
Pri organiziranju in načrtovanju šole v naravi, je šola upoštevala soglasja staršev in šolsko 
zakonodajo, še posebej Pravilnik o normativih in standardih za osnovno šolo, Pravilnik o 
šolskem koledarju za osnovno šolo in Pravilnik o financiranju šole v naravi. Pri oblikovanju 
programa pa so se poleg ciljev, upoštevala načela splošnega programa šole v naravi in 
materialne možnosti učencev. 
 
A. Organizacijska priprava zimske šole v naravi  

Načrtovanje časa in kraja izvajanja šole v naravi ter obveščanje staršev 

V tem poglavju bom predstavila potek načrtovanja zimske šole v naravi, ki smo jo v 5. 
razredu izvedli v okviru CŠOD Bohinj, in sicer alpsko smučanje na Voglu. Kot učiteljica 4. in 
5. razreda ter kot vodja šole v naravi sem imela pri organiziranju in načrtovanju le-te v okviru 
šole in razreda pomembno vlogo in nalogo. Bistveno vlogo so imeli tudi starši, saj so bila 
potrebna njihova soglasja in predhodna seznanjanja o načrtovanju izvedbe šole v naravi. 
Pri tem je potrebno dobro, sprotno in konstruktivno sodelovanje s starši, saj brez njih 
organizacija in izvedba šole v naravi ne bi bila mogoča. 
 
Kot razredničarka 4. razreda sem starše na roditeljskem sestanku seznanila, da bodo učenci 
v naslednjem šolskem letu (v 5. razredu) preživeli pet dni v šoli v naravi. Že takrat so se vsi 
starši soglasno odločili oziroma glasovali za zimsko šolo v naravi, za smučanje.  
 
Glede na izbrano zimsko šolo v naravi, je gospa ravnateljica ob upoštevanju določenih 
zahtev, prijavila šolo na razpis za prosti temin pri CŠOD. Na naslednjem roditeljskem 
sestanku smo starše obvestili o točnem času in kraju izvajanja zimske šole v naravi. Center 
šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj je šoli dodelil termin za alpsko smučanje na Voglu od 
5. 2. 2018 do 9. 2. 2018. Starši so se soglasno strinjali s časom in krajem izvedbe in tudi s tem, 
da učenci 8. februarja, čeprav je praznik, preživijo v šoli v naravi in ga zamenjajo s 
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ponedeljkom, 12. 2. 2018, ko bodo imeli prost dan. Svoje soglasje so potrdili s podpisom 
Izjave o izbiri šole v naravi.  
 
V šolskem letu 2017/18, sem kot razredničarka 5. razreda načrtovanje izvedbe zimske šole v 
naravi zajela v okvir svojega letnega delovnega načrta razreda. Na začetku šolskega leta 
sem starše na prvem roditeljskem sestanku v septembru seznanila s predvideno vsebino 
šole v naravi, z višino prispevka učencev, elementi za določitev cene in jih seznanila s 
sofinanciranjem ter možnostjo subvencioniranja. Staršem sem natančno razložila, kolikšna 
višina sredstev, od celotnega prispevka, je namenjena za stroške bivanja, smučarskih 
vozovnic, prevoza in ostalo. Dogovorili smo se tudi o načinu plačila stroškov šole v 
naravi.Tej vzgojno-izobraževalni obliki so bili zelo naklonjeni, saj so vsi soglašali, da se njihov 
otrok udeleži zimske šole v naravi. Mesec pred izvedbo šole v naravi, sem staršem in 
učencem predstavila CŠOD Dom Bohinj, jim podala osnovne informacije o zimski šoli v 
naravi ter pridobila potrebne podatke o izposoji posteljnine in smuči za učence. Natančno 
jim je bil predstavljen program šole v naravi s predvidenim vsebinskim in časovnim potekom 
dela. Predstavila sem jim dopoldanske in popoldanske dejavnosti, potrebno opremo, 
varnostni načrt ter vse ostale potrebne informacije (o uporabi mobilnih telefonov, 
označevanju opreme in drugo). Vse informacije o šoli v naravi in seznam potrebne opreme 
so starši dobili tudi v pisni obliki. Za nemoten potek šole v naravi je bilo potrebno pripraviti 
še dokumente, kot so prijava udeležencev, dovoljenje o fotografiranju otrok, razpored 
učencev po sobah in ostalo. 
 
B. Vsebinska priprava in izvedba zimske šole v naravi  

Poleg organizacijske priprave, je zelo pomembna tudi vsebinska priprava za zimsko šolo v 
naravi. V njej načrtujemo, kaj bomo v šoli v naravi počeli, katere cilje bomo uresničevali, 
obseg ur namenjenih realizaciji tematskih sklopov, učnemu in sprostitvenemu delu, 
prehrani, počitku in spanju ter število pedagoških delavcev. 
 
Program in izvedbeni načrt zimske šole v naravi  

Naša šola je izvedla zimsko šolo v naravi z alpskim smučanjem v okviru CŠOD, zato smo 
pripravili izvedbeni načrt skupaj z učitelji iz CŠOD glede na program, ki ga v Domu Bohinj 
izvajajo. Pri izpeljavi programa šole v naravi so aktivno sodelovali učitelji CŠOD in tudi me, 
učiteljice, saj smo želeli, da program s skupnim sodelovanjem izpeljemo kvalitetno in 
zanimivo. Šole v naravi se je udeležilo 28 učencev 5. a in 5. b razreda naše šole. Ker smo bili 
v Domu Bohinj skupaj z učenci iz OŠ Šentvid ter njihovi učitelji, smo se medsebojno 
usklajevali in dopolnjevali. 
 
V naš program šole v naravi so bile zajete dejavnosti, cilji in vsebine, vezane na izvedbo v 
obliki dni dejavnosti (športni, naravoslovni dan), s poudarkom na smučanju, terenskem 
delu in medpredmetnem povezovanju. Učne vsebine so nadgrajevale vsebine iz učnega 
načrta in so se navezovale na družbeni in naravni prostor okolja, v katerem je potekala šola 
v naravi. Poleg programa smo načrtovali tudi prehrano, sprostitvene dejavnosti, skrb za 
osebno higieno, dnevni počitek in spanje.  
 
Pri izvedbenem načrtu šole v naravi je bilo potrebno upoštevati tudi Pravilnik o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki zahteva enega strokovnega delavca 
na 15 učencev. V šoli v naravi sva naše učence spremljali obe razredničarki, kar je zadostilo 
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normativu. Ker pa smo imeli v obeh 5. razredih kar nekaj učencev s posebnimi potrebami, 
ki so potrebovali več pomoči in pozornosti, je šola financirala dodatno spremljevalko, kar 
je olajševalo izvedbo programa. Dva učitelja smučanja zagotovil CŠOD Bohinj, šola pa je 
financirala še učitelja smučanja iz smučarske šole v Bohinju. Večina naših učencev namreč 
ni imelo nobenih izkušenj s smučanjem, saj so bili začetniki. 
 
V CŠOD Bohinj so nam ponudili zanimiv program izvedbe smučarske šole v naravi. Program 
z različnimi vsebinami in s poudarkom na alpskem smučanju je potekal od ponedeljka do 
petka. S skupnim sodelovanjem smo izbrali vsebine, ki so osnova za pripravo programa Šole 
v naravi in so sestavni del izvedbenega programa.  
 
Okvirni programa zimske šole v naravi za OŠ Kajetana Koviča Radenci 

Temeljni cilji šole v naravi so bili: zagotoviti smučarsko pismenost učencev, spodbujati 
vseživljenjsko učenje, socialne in komunikacijske spretnosti, razvijati pozitivni odnos do 
zdravega načina življenja in odgovornost za lastno varnost in zdravje, spodbujati 
sposobnost opazovanja naravnega in družbenega okolja ter vzpostavljati dobre 
medsebojne odnose. 
 
Poleg tega so se učenci v zimski šoli v naravi seznanili z različnimi športnimi dejavnostmi in 
s športom v prostem času, osvojili tehniko alpskega smučanja, spoznavali geografske in 
naravne značilnosti Bohinja in Triglavskega narodnega parka, se seznanili z osnovnimi 
načeli varnosti na prostem in na smučišču, spoznavali in skrbeli za smučarsko opremo. 
Razvijali so tudi motivacijo za skupno delo in delo v skupnosti, skrbeli za osebno higieno in 
razvijali odgovoren odnos do okolja. 
 
Od učnih oblik dela je prevladovalo skupinsko delo, uporabljeno pa je bilo tudi frontalno in 
individualno delo in delo v dvojicah. Uporabljene učne metode so bile: opazovanje, 
praktično delo, sodelovalno učenje, izkustveno učenje, demonstracija, razlaga, poslušanje, 
doživljanje, razgovor in vrednotenje. 
 
Naš program zimske šole v naravi so sestavljali tematski sklopi z različni vsebinami: 
1. Šport - alpsko smučanje (alpsko smučanje v skupinah), pohodništvo (krajši ali daljši zimski 

pohodi), varnost in obnašanje na smučišču. 
2. Naravoslovje in družboslovje - geografske značilnosti Bohinja, Triglavski narodni park, 

naravoslovje Bohinjskega jezera, orientacija. 
3. Usmerjen prosti čas in večerna animacija - športne igre, cirkuške veščine, kviz znanja, 

družabne in socializacijske igre (Activity), ples, športne aktivnosti v skupnem prostoru, 
likovno-literarne aktivnosti in spoznavni večer. 

 
V programu je bilo nekoliko bolj poudarjeno športno področje, torej smučanje. V dogovoru 
z vodstvom CŠOD Bohinj, z vodstvom naše šole in s šolo, ki je bila z nami v domu smo 
načrtovali več ur smučanja, saj je bilo učenje smučanja naš prioritetni cilj. Program zimske 
šole v naravi za OŠ Kajetana Koviča Radenci je zajemal časovno in vsebinsko razporeditev 
dejavnosti (tabela 1). 
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Tabela 1: Program zimske šole v naravi 
Ura PONEDELJEK, 5. 2. 2018 

11.00 do 13.00 Sprejem skupine in namestitev 

13.00 do 14.00 KOSILO, dežurstvo 

14.00 do 17.00 Vzgojno izobraževalno delo: Geografske značilnosti Bohinja 

17.00 do 18.30 Usmerjen prosti čas 
18.30 do 19.30 Večerja 

19.30 do 21.00 Varnost in obnašanje na smučišču, spoznavni večer 

21.00 do 22.00 Priprava na spanje 

22.00 do 24.00 Stalna dosegljivost 

Ura TOREK, 6. 2. 2018 
7.00 do 8.00 Jutranje dejavnosti, zajtrk 

8.30 do 15.30 Alpsko smučanje (Vogel) 

16.00 do 18.00 Vzgojno izobraževalno delo: Zimski pohod do sv. Janeza 

18.00 do 18.30 Usmerjen prosti čas 

18.30 do 19.30 Večerja 
19.30 do 21.00 Večerna animacija, Activity 

21.00 do 22.00 Priprava na spanje 

22.00 do 7.00 Spanje 

22.00 do 24.00 Stalna dosegljivost 

Ura SREDA, 7. 2. 2018 
7.00 do 8.00 Jutranje dejavnosti, zajtrk 

8.30 do 15.30 Alpsko smučanje 

16.00 do 18.00 Vzgojno izobraževalno delo: Izdelava iglujev in snežakov (ali Naravoslovje Bohinjskega 
jezera) 

18.00 do 18.30 Usmerjen prosti čas 
18.30 do 19.30 Večerja 

19.30 do 21.00 Večerna animacija, Triglavski narodni park 

21.00 do 22.00 Priprava na spanje 

22.00 do 7.00 Spanje 

22.00 do 24.00 Stalna dosegljivost 
Ura ČETRTEK, 8. 2. 2018 

7.00 do 8.00 Jutranje dejavnosti, zajtrk 

8.30 do 14.30 Alpsko smučanje 

14.30 – 15.30 KOSILO, dežurstvo 

15.30 do 18.00 Vzgojno izobraževalno delo: Igre brez meja (na snegu če so možnosti) 

18.00 do 18.30 Usmerjen prosti čas 
18.30 do 19.30 Večerja 

19.30 do 21.00 Večerna animacija: Zaključni večer 

21.00 do 22.00 Priprava na spanje 

22.00 do 7.00 Spanje 

22.00 do 24.00 Stalna dosegljivost 
Ura PETEK, 9.2. 2018 

7.00 do 8.00 Jutranje dejavnosti, zajtrk 

8.30 do 13.00 Alpsko smučanje 

13.30 do 14.00 Kosilo 

14.00 do 14.30 Urejanje prostorov in pakiranje 
14.30 do 15.00 Zaključni zbor in odhod domov 

 
V želji, da bi čim bolje realizirali program, smo učiteljice aktivno sodelovale pri pripravi 
programa, pomagale učiteljem CŠOD pri izvedbi vsebin, sodelovale pri pedagoškem 
procesu in pri izvajanju vsebin med usmerjenim prostim časom in dežurstvi med obroki. 
Izvajale smo nočno dežurstvo, pregledovale sobe učencev in po potrebi glede na izbran 
program, izvajale učne vsebine.  
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Po programu so imeli učenci vsak dan načrtovano smučanje (razen prvega dne prihoda), ta 
cilj je bil dosežen. Prvi dan smo posvetili namestitvi v sobe in uvodnim navodilom vodje 
Doma Bohinj ter varnosti in obnašanju na smučišču. Na Voglu so učitelji smučanja najprej 
preverili znanje smučanja naših učencev. Razdelili so jih v tri skupine, saj smo na razpolago 
imeli tri vaditelje. Vsak dan smo se po zajtrku s smučarskim avtobusom in gondolo odpeljali 
na smučišče Vogel, kjer so učenci usvajali tehniko alpskega smučanja. Snega na Voglu smo 
imeli v izobilju, zato so bili pogoji za smučanje idealni. Dva dni, (torek, sreda) ko so 
aktivnosti na smučišču potekale dalj časa, smo imeli organizirano prehrano na smučišču 
(malica in lunch paketi). Naš program je dopuščal prilagajanje števila ur smučanja 
zmožnostim učencev glede na njihove potrebe. Vsi učenci so vidno napredovali v tehniki 
smučanja, saj so se učitelji smučanja zelo dobro izkazali. Sama sem večkrat pomagala 
posameznikom v skupini nesmučarjev, saj so potrebovali več individualnega dela.  
 
Poleg učenja smučanja so učenci spoznavali in raziskovali zimsko naravo ter posebnosti 
okolice, zlasti značilnosti Bohinja in Triglavskega narodnega parka. Vsak večer je bila na vrsti 
večerna animacija z igrami, kjer so se učenci družili, zabavali in spoznavali.  
 
III. Zaključek 

Zimska šola v naravi je bila za petošolce dobro načrtovana in uspešno izvedena. Zahtevala 
pa je kar veliko organizacijske in vsebinske priprave ter dobrega sodelovanja vseh, ki so 
vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. Program je bil zanimiv, poučen, vsebinsko 
raznolik in tudi dejavnosti so bile primerno razporejene čez dan. Omogočal in spodbujal je 
sodelovalno in izkustveno učenje, medpredmetno povezovanje in učenje z veliko gibanja. 
Posebna zahvala za vse doseženo, gre tudi CŠOD Bohinj. Učenci so pridobili veliko 
kakovostnega znanja in tudi v tehniki smučanja so napredovali vsi, glede na svoje 
zmožnosti. 
 
Šola v naravi je »najboljša učilnica na svetu«, saj učence uči samostojnosti, odgovornosti, ki 
jim dandanes primanjkujeta. Pripomore k trajnosti in kakovosti znanja ter spodbuja 
vseživljenjsko učenje. Povezava narave s pridobljenim znanjem je prinesla učencem številne 
koristi in je dobra popotnica za aktivno in zdravo življenje naprej. 
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Ksenija Suban Horvat 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor 

DOLOČANJE ENERGIJSKE GOSTOTE HRANE 
 
Povzetek 
Energijska gostota hrane je vrednost, ki pove, koliko energije (kJ ali kcal) je v gramu hrane. 
Hrana z nizko energijsko gostoto daje manj energije na gram, zato je lahko pojemo več, saj 
je energijski vnos manjši. Prehrana z nizko energijsko gostoto je zdrava, saj pomaga 
uravnavati telesno maso. Energijsko gostoto obroka izračunamo tako, da energijsko 
vrednost obroka delimo z maso hrane. Dokazano je, da ljudje pojemo dnevno enako 
količino hrane, energijski vnos pa ni vedno enak. Čeprav je energijski vnos nižji, smo lahko 
siti, saj lahko pojemo večjo količino hrane z nizko energijsko gostoto. 
 
Ključne besede: energijska gostota hrane, zdravje, debelost 
 
 

DETERMINING THE ENERGY DENSITY OF FOOD 
 
Abstract 
Energy density is the amount of energy (kJ or kcal) per gram of food. Lower energy density 
foods provide fewer calories per gram of food – this means that you can have satisfying 
portions of these foods with a relatively low calorie content. Evidence suggests that diets 
with a low energy density can help people maintain a healthy body weight. 
You can calculate the energy density of foods if you know the weight of a serving of the 
food (in grams) and the amount of calories that serving contains. The energy density of a 
food is the number of calories divided by the weight. 
Studies have shown that people tend to consume about the same amount (weight) of food 
each day, but not necessarily the same amount of energy (or calories). So it may be possible 
to consume less energy, without feeling hungrier, by eating a lower energy density diet, 
which still makes up the same weight of foods overall throughout the course of a day. 
 
Keywords: Energy density of food, fatness 
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Uvod 

Številne epidemiološke študije so pokazale, da je od 70 do 90% dejavnikov, ki povzročajo in 
pospešujejo razvoj civilizacijskih bolezni, v našem življenjskem in delovnem okolju. 
Prehrana, kot del okolja, ima pri tem najpomembnejšo vlogo. Vpliv dednosti je pri nastanku 
najbolj pogostih kroničnih bolezni različen, vendar na splošno bistveno manjši od zunanjih 
dejavnikov. (Pokorn 1996, str. 25) 
 
Med najpogostejše kronične nenalezljive bolezni v sodobnem času sodi tudi debelost. 
Debelost vodi v številne zdravstvene zaplete, saj je pri debelih ljudeh verjetnost za pojav 
bolezni srca in ožilja, diabetesa tipa 2, deformacije kosti in nekaterih vrst raka veliko večja 
kot pri ljudeh z zdravo telesno maso. Zdravljenje bolezni, ki so posledica debelosti, zelo 
prizadene tudi zdravstveno blagajno. 
 
Glede na visoko prevalenco debelosti pri otrocih lahko sklepamo, da lakota in sitost v 
današnjem času nista več glavna vzvoda za uravnavanje teka in da sitostni dražljaj po 
zaužitju hrane običajno še ne prepreči nadaljnjega uživanja hrane. (Pokorn 2001, str. 152) 
Strokovnjaki so ugotovili, da debelost ni vedno posledica uživanja prevelikih količin hrane 
z visoko energijsko vrednostjo ter premalo fizične aktivnosti, temveč je lahko tudi posledica 
uživanja energijsko goste hrane. 
 
Energijska gostota dnevne prehrane 

Energijsko gostoto hrane izražamo v kJ/ml, kcal/ml ali v kJ/g, kcal/g. Naša hrana ima 
energijsko gostoto od 0 do 39 kJ/ml. Poznavanje energijske gostote hrane in časa 
praznjenja želodca je pogoj za pravilno sestavljanje zdravih obrokov. 
 
Živilska industrija nam ponuja pestro paleto živil, ki vsebujejo preveč enostavnih sladkorjev 
in maščob. Ta živila imajo visoko energijsko gostoto. Uživanje takšne prehrane 
preobremeni presnovo, saj preseže mehanizme regulacije praznjenja želodca. Posledica 
tega so civilizacijske bolezni, ki bi jih lahko imenovali tudi »bolezni zaradi koncentrirane 
prehrane«. To so debelost z vsemi posledicami, povišane vrednosti lipidov s posledičnimi 
aterosklerotičnimi obolenji, sladkorna bolezen tipa 2. 
 
Zelo težko fizično delo in vrhunski šport pa narekujeta energijsko bolj gosto hrano oziroma 
hitrejše praznjenje želodca ter s tem tudi hitrejšo in obilnejšo ponudbo hrane presnovnemu 
procesu. (Pokorn 1996, str. 148) 
 
Preglednica 1: Energijska gostota nekaterih preprostih jedi (Pokorn 1997, str. 120) 

 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

708 

Rezultati raziskav kažejo, da lahko nepravilen režim prehrane v zgodnjem obdobju, zlasti s 
hrano z visoko energijsko gostoto (mleko ima le okoli 2,9 kJ/ml), vpliva na povečanje 
uživanja hrane v odraslem obdobju. Takšna prehrana tudi na prekomerno obremeni 
presnovo. Posledica tega je razvoj presnovnih in degenerativnih obolenj ter debelost. 
Ugotovili so, da debeli ljudje zaužijejo manj hrane kot suhi, vendar je njihova hrana 
energijsko gostejša. Hitrejša izpraznitev želodca razen povečane obremenitve presnove 
povzroči tudi občutek lakote. (Pokorn 1996, str. 148)  
 
Hitrost praznjenja želodca 

Delovna storilnost, dobro počutje in uspešno zdravljenje bolezni so odvisni od primerne 
nasitne moči zaužite hrane in trajanja sitosti. Hitrost praznjenja želodca je še 
najobjektivnejše merilo nasitne moči hrane. Enakomerno praznjenje želodca tudi 
enakomerno obremenjuje presnovo. Za dobro počutje in boljšo delovno storilnost je 
dobro, da je v želodcu vedno nekoliko hrane. 
 
Hitrost praznjenja želodca je odvisna od energijske gostote hrane. Hranilna vrednost hrane 
pri tem sploh ni pomembna. Optimalno obremenitev presnove s hranili dosežemo z 
obrokom, pri katerem energijska gostota ne preseže vrednosti 4,2 kJ/ml. (Pokorn 1997, str. 
120) 
 
Prehrana, ki vključuje visoko vsebnost sladkorjev in maščob, a malo vlaknin, ima zelo visoko 
energijsko gostoto. Takšna prehrana preobremeni presnovo, saj presega mehanizme za 
uravnavanje praznjenja želodca. 
 

 
Graf 1: Hitrost praznjenja želodca glede na različno energijsko gostoto zaužite hrane 

Vir: https://www.slideserve.com/norman-bradford/osnove-gastronomije-prebava-in-
prebavila 

 
Angleški strokovnjaki so pri skupini poskusnih oseb ugotovili, da osebe z zdravo telesno 
maso dnevno zaužijejo več hrane kot osebe s prekomerno telesno maso. Vendar ima 
njihova hrana nižjo energijsko gostoto. Dokazali so, da osebe s prekomerno telesno maso 
zaužijejo manj hrane dnevno, vendar ima njihova hrana višjo energijsko gostoto. Avtorji so 

https://www.slideserve.com/norman-bradford/osnove-gastronomije-prebava-in-prebavila
https://www.slideserve.com/norman-bradford/osnove-gastronomije-prebava-in-prebavila
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ugotovili, da ima pri vzdrževanju telesne mase energijska gostota zaužite hrane 
pomembno vlogo. Predvidevali so, da ima pri uravnavanju teka pomembno vlogo tudi 
hitrost praznjenja želodca. (Pokorn 1997, str. 122) 
 
Johansson in Ekelund (1976) sta ugotovila povezavo med telesno maso in hitrostjo 
praznjenja želodca. Pri osebah z nižjo, zdravo telesno maso se hrana iz želodca prazni 
počasneje kot pri osebah s prekomerno telesno maso.  
 
Hunt in Stubss (1975) sta ugotovila, da se s povečano energijsko gostoto hrane zniža hitrost 
praznjenja želodca. Zanimivo je, da se izoenergijski in izovolumski obroki , ki imajo različno 
hranilno vrednost praznijo iz želodca enako hitro. 
 
Tudi obroki hrane, ki imajo prostornino do 400 ml, različnih energijskih gostot (od 0,2 do 1 
kcal/ml) se enako hitro praznijo iz želodca. S povečano maso in volumnom obroka hrane se 
poviša tudi hitrost praznjenja želodca. 
 
Leta 1980 je Hunt postavil hipotezo, da je trajanje sitosti povezano s hitrostjo praznjenja 
želodca. 
 
Forman in sodelavci so leta 1975 ugotovili, da otroci zaužijejo več hrane, če uživajo hrano 
višje energijske gostote. (Pokorn 1997, str. 123) 
 
Preglednica 2: Energijska gostota hrane, nasitna vrednost obroka in hitrost praznjenja 
želodca (Pokorn 1997, str. 122) 

 
 
Določanje energijske gostote hrane v šolskem laboratoriju 

V okviru interesnih dejavnosti smo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor v 2. 
letniku programa SPI, v izobraževalnem programu Gastronom hotelir v šolskem 
laboratoriju določali energijsko gostoto treh izbranih malic. 
 
Dijake sem razdelile v tri skupine. Vsaka skupina je eksperimentalno določila energijsko 
gostoto izbrane malice ter vrednost izrazila v kJ/g, kcal/g, kJ/ml ter kcal/ml. Nato smo 
energijske gostote izbranih malic med seboj primerjali ter vrednost energijske gostote 
vsake posamezne malice analizirali. Pozorni smo bili predvsem na to, kako energijska 
gostota posamezne malice vpliva na hitrost praznjenja želodca ter s tem na občutek sitosti. 
Pri malicah s previsoko energijsko gostoto smo poiskali optimalno možnost. 
 
Delo sva vodila učitelja gastronomije in matematike. 
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CILJI: Dijakinje in dijaki: 
- utrdijo, katere hranilne snovi imajo v organizmu energijsko vlogo; 
- utrdijo pojem "energijska vrednost živila"; 
- utrdijo, kako lahko z deklaracije na embalaži razberejo podatke o energijski in 

hranilni vrednosti živila; 
- s pomočjo podatka o energijski vrednosti živila znajo izračunati vrednost energijske 

gostote živila; 
- spoznajo pomen energijske gostote obroka za zdravje; 
- utrdijo množenje in deljenje z desetiškimi števili; 
- utrdijo izračunavanje premega sorazmerja; 
- utrdijo preračunavanje merskih enot kcal-kJ; 
- utrdijo način iskanja podatkov v preglednicah ter branje podatkov s pomočjo grafa; 
- določijo energijsko gostoto izbrane malice (laboratorijska metoda); 
- primerjajo energijsko gostoto treh malic ter ugotavljajo, kakšen vpliv ima energijska 

gostota vsake izmed treh malic na hitrost praznjenja želodca ter na trajanje občutka 
sitosti; 

- v primeru, da ima obrok previsoko/prenizko energijsko gostoto od priporočene, 
predlagajo ustrezne, zdravju prijazne rešitve. 

 
UČNE METODE: raziskovalna laboratorijska 
UČNE OBLIKE: frontalna, delo v skupinah 
ČAS: 4 šolske ure 
UČNI PRIPOMOČKI: deklaracije izbranih živil, delovni listi, tablice o energijskih vrednostih 
živil, žepno računalo 
LABORATORIJSKI INVENTAR: tehtnica, 3 merilni valji (1000 cm3,), 3 noži in 3 lesene deske, 
kuhalnica 
MATERIAL ZA VAJO: živila za analizo treh izbranih malic 
 
Naloga: V preglednico vpišite živila izbrane malice. Posamezna živila nato stehtajte. 
Prostornino živil boste določali s pomočjo merilnega valja, zato živila po potrebi sesekljajte. 
 
S pomočjo tabel določite navedenim živilom energijsko vrednost ter preračunajte 
energijsko gostoto obroka. (Herlič 2007, str. 5) 
 
Preglednica 3: Delovni list 

 
 
Odgovor: Energijska gostota malice je _______ kJ/g, to je _______ kcal/g. 

Energijska gostota malice je _______ kJ/ml, to je _______ kcal/ml.  
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Oblikovanje prehranskih navad 

Prehranske navade, ki jih dobi otrok v zgodnjem otroštvu, so lahko odločilne za prehrano 
in zdravje v odraslem obdobju, seveda pa lahko že takoj vplivajo na zdravje otroka. 
Zanimive so tudi raziskave, da hrana, ki jo bodoča mati zaužije nekaj dni pred zanositvijo in 
nekaj dni po tem, vpliva tudi na zdravje otroka. (Pokorn 2001, str. 149) 
 
V prvem letu so spremembe za otroka dramatične; kot sesalec, omnivor, vsejed, mora preiti 
od razmeroma enostavne prehrane k uravnoteženi, mešani prehrani. Ko otrok okoli druge 
polovice prvega leta postopno prehaja na mešano prehrano in izpodriva v svoji dnevni 
prehrani materino mleko, postanejo pri oblikovanju prehranskih navad pomembni 
socialno-ekonomski in kulturni ter individualni dejavniki. Ti se izražajo v izbiri in sprejemanju 
hrane in številu ter obsegu obrokov. 
 
Število dnevnih obrokov je v zgodnjem otroštvu edini mehanizem pri uravnavanju zaužite 
hrane. Otrok občuti, kdaj in koliko mora popiti, da bo zadostil svojim potrebam. Želja po 
hranjenju otroku dovoli, da se nauči povezati začetek uživanja hrane z občutkom lakote in 
prenehanje uživanja hrane z normalnim občutkom sitosti. 
 
Obseg zaužitega obroka hrane ima določen nasitni čas, ki sledi zaužitemu obroku hrane. Pri 
dojenih otrocih je dolžina časa med dvema obrokoma hrane v povezavi s količino 
predhodno popitega mleka. Ugotovili so, da tisti otroci, ki začnejo spati celo noč, zaužijejo 
največji obrok hrane zjutraj, za zajtrk. V kasnejšem obdobju, po šestem mesecu, se otrok 
lahko že nauči, da pred daljšim obdobjem zaužije večji obrok hrane. Ko otroka naučimo 
uživati hrano le ob določenem dnevnem času, začne uravnavati tudi količino zaužite hrane 
z obsegom, volumnom, obroka hrane. Pri tem pa ima pomembno vlogo energijska gostota 
hrane. 
 
Otroci, ki so dnevno zaužili več kot povprečno število dnevnih obrokov hrane, so imeli tudi 
višji dnevni vnos energije v primerjavi z otroki, ki so imeli manjše število dnevnih obrokov. 
Če so lahko zaužili poljubno število dnevnih obrokov hrane, nizka energijska vrednost 
obrokov hrane ni vplivala na celotni obseg ali količino zaužitega posameznega obroka. 
 
Otrok lahko kontrolira količino zaužite hrane glede na energijsko gostoto hrane. Poje je 
lahko več, če je energijsko redka in manj, če je energijsko gosta. (Pokorn 2001, str. 150) 
Birch je s sodelavci ugotovil (1989, 1992), da lahko visoko energijsko gosta hrana prvega 
obroka vpliva tudi na izbiro hrane v drugem obroku, če kmalu sledi prvemu. Energijsko 
bogat obrok hrane povzroči, da otrok izbira v naslednjem obroku hrane le priljubljeno 
hrano, ki je pogosto tudi energijsko gosta.  
 
Ko otroka navajamo na mešano prehrano, pogosto odklanja vsa nova živila (neofobija), 
razen tistih s sladkim okusom. Neofobija se pri otrocih počasi izgubi s ponavljajočo se 
ponudbo enake hrane, ki ji vedno sledi ugodno fiziološko ali socialno dobro počutje otroka. 
Sprejemljivost za določeno hrano se poveča šele po osmih do desetih ponudbah hrane. Pri 
tem pa ni pomembno samo okušanje hrane, temveč tudi vonj in videz hrane. Praviloma 
otroci vsako novo hrano zavrnejo, saj je potreben določen čas na privajanje na novo hrano, 
seveda pod določenimi ugodnimi socialnimi in fiziološkimi pogoji. 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

712 

Otrokova izkušnja z novo hrano se pojavi le v določenem socialnem okolju. Tako kot je 
sprejemljivost za hrano pridobljena, je tudi odpor do določene hrane pridobljen. 
 
Dobro sprejemljivost za novo hrano so pokazali otroci, ki so bili predhodno dojeni. Različne 
arome materine hrane prehajajo v mleko, na katere se otrok počasi privaja. Ko pride otrok 
prvič v stik s takšno hrano, jo po okusu prepozna in zato tudi hitro sprejme. (Pokorn 2001, 
str. 151) 
 
Odrasli in otroci imamo radi energijsko gosto hrano, ki vsebuje veliko maščob in 
prečiščenega sladkorja. Energijsko gosta hrana je bolj okusna in slana. Sprejemljivost za 
slano se pri otrocih razvije šele po štirih mesecih, sprejemljivost za sladek okus pa opazimo 
že pri novorojenčkih. Energijsko gosta hrane postane zelo hitro dobro sprejemljiva. Ker je 
manj nasitna, je pojemo več. Okusna in mastna hrana je energijsko gosta in zato povezana 
tudi z debelostjo in slabim zdravjem. Hrana z veliko maščob in sladkorja vsebuje premalo 
življenjsko pomembnih hranil. 
 
Če so imeli otroci na voljo več okusnih jedi, so zaužili več hrane in s tem pridobili več energije 
kot takrat, ko so jim ponudili le eno okusno jed. Želja po hrani se je zmanjševala, ko so zaužili 
večjo količino ene vrste zaužite hrane. Otroci, stari tri do pet let, lahko že posežejo po drugi 
okusni hrani, čeprav so siti že po prvi okusni hrani.  
 
Sodobni avtorji poudarjajo, da danes večina otrok med pestro ponudbo hrane izbere 
mastno, sladko, slano, »junk« hrano. Zato je za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad 
nujno sodelovanje staršev. Vendar starši ne smejo pričakovati, da bo priporočena hrana pri 
otrocih hitro sprejeta. Hrana, ki ni mastna, sladka, slana in je energijsko redka, npr. 
zelenjavne jedi, zahteva še posebno pozornost pri ponudbi hrane. 
 
Zaključek 

Debelost je kronična, presnovna, socialna in civilizacijska bolezen. Pomeni večje tveganje 
za pojav mnogih bolezni: bolezni srca in ožilja, nekatere oblike raka, diabetesa tipa 2 in temu 
pridružene bolezni, težave z okostjem, zaplete pri porodih... 
 
Debelost dobiva epidemiološke razsežnosti tudi v Sloveniji, saj je prevalenca odraslih ljudi, 
ki so prekomerno hranjeni 40%, prevalenca debelih pa 15%. Zaskrbljujoče je, da narašča tudi 
število otrok in mladostnikov z nezdravo telesno maso. Med območji, kjer je več 
prekomerno hranjenih otrok, izstopata Pomurje in Zasavje. 
 
Vzroki za pojav debelosti so znani: prevelik vnos energijsko goste hrane, premalo gibanja 
in genetski dejavniki. 
 
Energijska gostota hrane pomembno vpliva na vzdrževanje telesne mase. Hitrost 
praznjenja želodca ima namreč pomembno vlogo pri uravnavanju teka. Energijsko gostoto 
hrane izražamo v kcal/ml ali kJ/ml. 
 
Visoko energijsko gostoto ima hrana, ki vključuje veliko maščob in enostavnih sladkorjev 
ter malo vlaknin. Takšna hrana je bolj okusna, manj nasiti in je poceni ter povsod na voljo. 
Vendar je energijsko gosta hrana revna z esencialnimi hranilnimi snovmi. Takšna hrana ne 
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nasiti, saj je njena prostornina zelo majhna. Da se pojavi občutek sitosti, moramo namreč 
pojesti kar precejšnjo količino energijsko goste hrane. S tem se zelo poveča energijski vnos, 
kar vodi v debelost in slabše zdravje. 
 
Poleg tega uživanje energijsko goste hrane, bogate z maščobami in enostavnimi sladkorji, 
pospeši izločanje endogenih opioidov, endorfinov, ki vplivajo na dobro počutje in boljše 
razpoloženje. Če si takšno hrano privoščimo pogosteje, si jo možgani želijo znova in znova. 
Tako je začarani krog sklenjen. 
 
Ker je energijska gostota obroka dejavnik, ki pomembno vpliva na zdravje, sem v okviru ur, 
ki so predvidene za interesne dejavnosti, skupaj s profesorjem matematike vodila 
raziskovalno dejavnost dijakov na to temo. Metoda dela je bila laboratorijsko 
eksperimentalna. 
 
V šolskem laboratoriju so se dijaki razdelili v tri skupine. Vsaka skupina je imela nalogo, da 
določi energijsko gostoto svoje izbrane malice. Najprej so dijaki stehtali posamezna živila 
ter s pomočjo preglednic izračunali njihovo energijsko vrednost. Nato so živila izbrane 
malice sesekljali ter v merilnem valju določili njeno prostornino. S pomočjo teh podatkov 
so lahko izračunali energijsko gostoto izbrane malice. V zaključnem delu so dijaki v 
vodenem razgovoru analizirali dobljene rezultate in primerjali energijske gostote vseh treh 
malic. Ugotavljali so, katera izmed malic ima najprimernejšo energijsko gostoto. Prav tako 
so predlagali rešitve, kako bi izbrali živila v obroku tako, da bi dosegli ustrezno, to je 
priporočljivo energijsko gostoto obroka. Dijaki so dobili tudi navodila za domače delo, v 
katerem naj bi razmislili in predlagali, kako bi sestavili sendvič, ki bi imel primerno energijsko 
gostoto. 
 

 
Slika 1: Dvema različnima malicama smo izmerili prostornino. 
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Marija Svetec  
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija 

PRAKSA V TUJINI 
 
Povzetek 
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija, že peto leto v okviru Konzorcija 
ekonomskih šol sodeluje v projektu mobilnosti Erasmus+ (KA1), ki dijakom v srednjem 
strokovnem in poklicnem izobraževanju omogoča opravljanje praktičnega izobraževanja v 
tujini, hkrati pa pokriva tudi področji jezikovnega izpopolnjevanja ter kulturno-
zgodovinskega spoznavanja dežele gostiteljice. Aktivnosti se izvajajo s pomočjo evropskih 
sredstev, s katerimi se dijakom krijejo potni stroški, stroški bivanja in prehrane, zavarovanje 
ter kulturno-zgodovinsko spoznavanje dežele gostiteljice.  
Dijake v tujino spremljajo učitelji in so jim na voljo ves čas bivanja v tujini. Prav tako pa zanje 
skrbijo tuji partnerji ter mentorji v podjetjih. Za dijaka je izkušnja s tujino izredno pozitivna, 
saj razširi obzorja, sklene nova poznanstva, se nauči marsikaj novega o sebi, svojih sošolcih 
in prijateljih, nadgradi znanje tujih jezikov (predvsem angleščine). 
 
Ključne besede: Erasmus+ KA1, praktično usposabljanje, dokumenti 
 
 

WORK PLACEMENT ABROAD 
 
Abstract 
Our school has been taking part in mobility project Erasmus+ (KA1) the fifth year now 
through the Consortium of economic schools, enabling students in technical and 
vocational programs to have practice abroad and at the same time work on their foreign 
language skills and learning about culture and history of the host country. Activities are 
carried out with the help of European funds, covering travel and accommodation costs for 
students, full board, insurance and cultural or historical trips during the stay. 
Teachers accompany students and are there for them throughout their stay abroad. At the 
same time, they are also under supervision of foreign partners and mentors in companies. 
For students, the experience is very positive as they broaden their horizons, meet new 
friends and learn many things about themselves, their classmates and friends and they 
upgrade their knowledge of foreign languages (especially English). 
 
Keywords: Erasmus+ KA1, practical work, documents 
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Uvod 

Naša šola v okviru Konzorcija ekonomskih šol sodeluje že peto leto v mednarodnem 
projektu mobilnosti Erasmus+ KA1, ki dijakom v gimnazijskem izobraževanju, srednjem 
strokovnem, poklicno-tehniškem in srednjem poklicnem izobraževanju omogoča 
opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini, hkrati pa pokriva tudi področji jezikovnega 
izpopolnjevanja ter kulturno-zgodovinskega spoznavanja dežele gostiteljice. Dijakom s 
pomočjo evropskih dotacij nudimo obilo možnosti, da del ali celotno svoje praktično 
usposabljanje v posameznem letniku opravijo v tujini. Želimo, da spoznajo raznolikost 
drugih kultur, običajev in navad, da znanje angleščine preizkusijo v praksi in ga po možnosti 
nadgradijo, še posebej na področju jezika stroke, ali se naučijo osnovnega sporazumevanja 
še v kakšnem drugem evropskem jeziku (španščina, portugalščina, nemščina). Pomembna 
izkušnja je pridobitev njihovih prvih ali novih delovnih izkušenj, kar je primarni razlog 
njihovega odhoda v tujino. 
 
Delovna praksa v tujini traja tri tedne. Tja potujejo dijaki iz več srednjih ekonomskih šol, z 
njimi gre vedno tudi učitelj spremljevalec. Med bivanjem tam dijaki doživijo marsikaj: poleg 
dela v podjetjih morajo poskrbeti za samostojno življenje, spoznavajo jezik, tamkajšnje ljudi 
in njihove navade, kraj in njegove znamenitosti, pridobivajo na samozavesti in aktivni 
komunikaciji, vmes pa uživajo tudi v prostem času ter vodenih ogledih kraja in njegovih 
znamenitosti.  
 
Praksa v tujini  

Tenerife 2013 

Začetki segajo v šolsko leto 2013/14, ko smo v okviru Konzorcija ekonomskih šol sodelovali 
v projektu mobilnosti Leonardo da Vinci. Skupina osmih dijakov, štirje so bili dijaki naše šole, 
je odšla na prakso v tujino 12. oktobra 2013, in sicer na Kanarske otoke (Tenerife, hotelska 
nastanitev v mestecu Puerto de la Cruz). Prvi teden so imeli v dopoldanskem času jezikovni 
tečaj španščine, v popoldanskem času druge aktivnosti (npr. plesni tečaj salse…); nato so 
se pri partnerju FU International Academy Tenerife dva tedna izobraževali na področju 
internetnega marketinga. FU Academyje je za njih organiziral tudi dve ekskurziji, v Loro 
Park in na El Teide. 
 
Dijaki so s prakso v tujini zaključili 2. novembra 2013. Prejeli so potrdilo o opravljeni praksi 
in jezikovnem tečaju ter Europass mobilnost. 
 
Malta 2015  

V šolskem letu 2015/16 si je kar 37 dijakov nabiralo znanje v tujini na različnih destinacijah. 
Pet naših dijakov iz programa logistični tehnik je opravljalo delovno prakso na Malti od 25. 
oktobra do 14. novembra 2015. Bivali so v apartmajih in delali v različnih podjetjih. Tam so 
bili skupaj še s sedmimi dijaki iz Slovenj Gradca. Aleš in Aljaž sta prakso opravljala v podjetju 
'A to Z Electronics' kot kontrolorja blaga v skladišču. Marina in Doroteja sta delali v 
nakupovalnem centru 'Greens Supermarket', kjer sta urejali njihovo spletno stran in 
preverjali cene izdelkov. Tamara Grah pa je preverjala cene in razvrščala knjige po avtorjih 
v knjigarni 'Merlin Library'. Tri tedne življenja in dela v tujini ni tako malo. Seveda so dnevi 
potekali drugače kot doma. Sami so morali poprijeti za gospodinjska opravila, npr. kuhanje 
in pranje perila. Na delo so se vozili z avtobusom, z mentorji in drugimi domačini so se 
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pogovarjali v angleščini. Navaditi so se morali na urnik, disciplino in odgovorno opravljati 
dodeljene delovne naloge. Hitro so tudi ugotovili, da tako delo kot življenje tam poteka 
počasneje kot pri nas, domačini pa so prijazni in pripravljeni pomagati. Zgodilo se jim je 
marsikaj, kar ne bodo nikoli pozabili. Zagotovo je vredno največ to, da so dokazali svojo 
samostojnost. Da znajo in zmorejo živeti ter delati tudi med tujimi ljudmi, z njihovim 
jezikom, običaji in pravili. 
 
Braga 2016  

Skupina petnajstih dijakov, deset dijakov Ekonomske šole Murska Sobota in pet dijakov 
Šolskega centra Slovenj Gradec, je bila na tritedenski praksi Portugalskem, od 20. 2. do 12. 
3. 2016. Bivali so v hotelu Basic Braga by Axis, Largo da Estação s polnim penzionom. Dijaki 
naše šole so nova znanja in delovne izkušnje nabirali v tujih podjetjih v Bragi in okolici. 
Usvajanje osnov portugalščine jim je bilo omogočeno v obliki videokonferenčnega tečaja 
portugalščine v sklopu pripravljalnih aktivnosti pred mobilnostjo. Portugalščine so se učili 
10 ur, saj je zelo zahtevna in smo želeli dijakom omogočiti le nekaj osnovne komunikacije 
(pozdravi, številke, osnovne fraze). Dijakom se je videokonferenčni način učenja zdel 
zanimiv in zabaven. Za čas bivanja je zanje skrbel partner BragaMOB in spremljevalki. 
Partner BragaMOB je za dijake in spremljevalce organiziral ekskurzije in poskrbel za ostale 
prostočasne aktivnosti. Spremljevalka je med bivanjem na Portugalskem skrbno pisala 
dnevnik in nam dovoljuje vpogled v dogajanje na tujem. 
 
Tenerife 2016  

Dijaki programov ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik Ekonomske šole Murska 
Sobota so se v šolskem letu 2015/16 kar v dveh izmenah izobraževali na področju spletnega 
trženja na Kanarskih otokih, na otoku Tenerife. Prva skupina februarja, druga pa aprila. 
 
V februarskem roku, od 21. 2. do 12. 3. 2016, se je na Tenerife odpravilo 6 dijakov programa 
ekonomska gimnazija, v aprilski skupini, od 9 . 4. do 30. 4. 2016, pa je bilo udeleženih 8 
dijakov programa ekonomska gimnazija in 8 dijakov programa ekonomski tehnik. 
 
Spletni marketing je trženje oziroma marketing z uporabo izbranih spletnih tehnologij. 
Tako poznamo različne strategije in orodja spletnega trženja, kot npr. optimizacijo spletnih 
strani, oglaševanje na iskalnikih, spletno oglaševanje, marketing na socialnih omrežjih. 
Današnja podjetja in posamezniki, ki želijo povečati prodajo, vse pogosteje posegajo po 
spletu kot orodju za oglaševanje, saj je prednost spletnega oglaševanja pred klasičnim v 
tem, da lahko oglašujejo tudi ozko določeni ciljni skupini ljudi.  
 
Na področju spletnega trženja so se letos prvič izobraževali v tujini tudi dijaki ekonomske 
gimnazije, ki praktičnega usposabljanja v kurikulu nimajo, imajo pa kljub temu možnost 
usposabljanja v tujini, saj jim le-to omogoča nova znanja, ki obogatijo njihovo siceršnje 
izobraževanje. Tritedensko izobraževanje je potekalo na Kanarskih otokih, na otoku 
Tenerife. Na področju internetnega marketinga so jih izobraževali marketinški strokovnjaki 
z večletnimi izkušnjami v spletnem trženju - nekdanji Googlovi sodelavci. Spoznavali pa so 
tudi deželo, in to na zabaven način: zanje so organizirali ekskurzije in prostoročne 
dejavnosti in jim tako približali kulturo in zgodovino otoka Tenerifa.  
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Dijaki so pridobljeno teoretično znanje spletnega trženja nadgradili s praktičnim. Ob koncu 
izobraževanja so s prezentacijo v angleščini pokazali, da obvladajo vse »skrivnosti« 
spletnega trženja, kar je njihovemu izobraževanju dodana vrednost. Le-ta je podkrepljena 
še z vsemi dokumenti, ki jih dijaki dobijo po končanem bivanju v tujini in ki potrjujejo 
pridobljena znanja in izkušnje, kar bodo njihovi bodoči delodajalci z zanimanjem preučili.  
 
Portsmouth 2016 

Dijaki, ki so si nabirali znanja in delovne izkušnje v Združenem kraljestvu (Portsmouth), ter 
dijaki, ki so se izobraževali na področju elektronskega poslovanja v Nemčiji (Leipzig), vseh 
je kar 16, so se s tritedenske prakse vrnili zadovoljni in obogateni z novimi spoznanji.  
 

 
Fotografija 1: Podelitev certifikatov 

 
Opravljanje delovne prakse v tujini je pustolovščina in hkrati enkratna učna in življenjska 
izkušnja na poklicni in osebni ravni. Anja, Patricija, Nuša, Mojca in Manuela, dve dijakinji iz 
programa ekonomski tehnik in tri iz programa logistični tehnik, so šolsko leto 2016/2017 
začele s pripravami na prakso v tujini, ki so jo opravljale 3 tedne (30. 10. – 19. 11. 2016). V 
okviru projekta Erasmus+ so se odpravile v južno Anglijo, v mesto Portsmouth. 
 
Potovanje v Portsmouth 

30. 10. 2016 so se okoli 3. ure zjutraj izpred Ekonomske šole v Murski Soboti z našo 
profesorico odpravile proti Italiji, proti letališču Treviso, od koder so poletele proti Angliji, 
kjer se je začela njihova pustolovščina. Do letališča so se vozile dobrih pet ur, njihov let pa 
je trajal dobro uro.  
 
Pri gostiteljskih družinah 

Bivale so pri družinah v vrstnih hišah in stanovanjskih blokih. Družine so jim poleg bivališča 
nudile še zajtrk, hladno malico, ki so jo nosile s sabo v službo, ter toplo večerjo. 
 
Praksa – ekonomski tehnik 

Patricija in Anja sta s prakso začeli 1. 11. 2016 in je trajala vse do 18. 11. Delovni čas pri njih 
traja od 9.00 do 18.00, vmes je 1 ura prosta za malico. Delali sta v jezikovni šoli Learning 
Vision, kjer sta na računalniku iskali agencije širom sveta, ki se ukvarjajo z jezikovnimi tečaji, 
ter šole in univerze, ki pošiljajo svoje študente na jezikovne tečaje v tujino.  
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Te agencije, šole oz. univerze sta vnašali v spletni program oz. stran Podio (v katerega sta 
morali podrobno vnesti njihove podatke, da so jih drugi sodelavci potem lahko kontaktirali 
za namen bodočega sodelovanja). Večinoma sta za to delo uporabljali računalnik, potrebno 
pa je bilo seveda tudi znanje angleščine.  
 
Praksa – logistični tehnik 

Delovni dan se je začel 1. 11. 2016. Delovni čas je trajal od 10. do 15. ure, vmes so imele 1 uro 
prosto za malico, ki so jim jo pripravile družine. Nuša, Mojca in Manuela – smer logistični 
tehnik – so delale v podjetju British Heart Foundation, dobrodelni organizaciji, ki sprejema 
rabljene izdelke ter jih prodaja naprej, ves dobiček od prodaje pa je namenjen ljudem z 
boleznimi srca. V podjetju delajo vse generacije: starejši ljudje, ljudje s posebnimi 
potrebami, ljudje, ki so na cesti in je podjetje poskrbelo zanje in predvsem veliko 
prostovoljcev. 
 
Njihove delovne naloge so bile sortiranje izdelkov glede na rok uporabe in opravljanje 
različnih administrativnih del. Pokazali so jim tudi logistične naloge v njihovem skladišču in 
sprejem ter izbris izdelkov, ki so prišli v podjetje, oz. kateri izdelki niso bili več uporabni za 
prodajo. Zaradi bližajočih se božičnih praznikov so pomagale okrasiti njihovo izložbo z 
božičnimi okraski ter priskočile na pomoč pri vseh spremljevalnih aktivnostih tekom 
priprave na praznične dni. S pripravami Britanci začnejo takoj po dnevu čarovnic, torej 1. 
novembra. 
 
Prosti čas 

Prosti čas je bil namenjen raziskovanju otoka ter potepanju po mestu. Ker je mesto veliko, 
si v enem dnevu ni mogoče ogledati vsega, zato so si po službi ali med vikendom (nedelja) 
vzele čas in obiskale kraje, muzeje, pomole, plaže … Prosti čas je namenjen tudi 
spoznavanju lokalne hrane in njihove kulture.  
 
Hrana 

Več kot očitno je, da so Britanci navajeni na količinsko skromnejše obroke od nas, a imajo 
raznovrstno hrano. Njihovi najbolj značilni jedi sta ocvrte polenovke s krompirčkom 
(fish&chips) ter tradicionalni angleški zajtrk (jajce na oko/umešano jajce, pečen fižol, gobice 
na žaru, klobasice, popečen toast in angleški čaj z mlekom (jih je najbolj prepričal 
Twinings)). 
 
V Portsmouthu skoraj na vsakem vogalu vidiš pivnico s ponudbo klasičnih angleških jedi, ki 
jih je vredno poskusiti, saj nikoli ne veš, kdaj se boš imel priložnost vrniti. 
 
Ekskurzija v Oxford 

5. 11. 2016 so se zgodaj zjutraj odpravili na ekskurzijo v Oxford, ki je od Portsmoutha 
oddaljen dobri 2 uri. Zjutraj je vreme kazalo bolj na dež, ker pa je za Anglijo značilno, da se 
vreme hitro spreminja, jih je popoldne razveselilo sonce. Najprej so si tam ogledali muzej, v 
katerem imajo razstavljene kosti dinozavrov ter razvoj človeške vrste iz časov pradavnine. 
Sledil je ogled fakultet, ki jih je tam zelo veliko. Ogledali so si še cerkev Sv. Marije ter se 
povzpeli na vrh, od koder je bil čudovit panoramski razgled na bližnje univerze ter okolico 
Oxforda. 
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Ekskurzija v London 

12. 11. 2016 so se ob 7.00 zjutraj z avtobusom odpeljali v London, ki je oddaljen dobro uro in 
pol. Sobota je bila večinoma deževna, ampak to jih ni oviralo, saj so se vsi veselili obiska 
angleškega glavnega mesta. Najprej so si ogledali veličastni stolp z znamenito uro, 
imenovan Big Ben, nato vladno palačo. Prečkali so reko Temzo. Naslednja znamenitost, ki 
jih je navdušila, je London Eye, veličastno kolo, ki ponuja lep panoramski pogled na celotno 
mesto. Ker je mesto precej veliko, so si ogledali samo glavne znamenitosti: Tower Bridge, 
Buckinghamska palača (takrat je bila kraljica doma), Trafalgar Square, St. James Park ter 
nakupovali na praznično okrašeni ulici Oxford. Kljub dežju so v Londonu preživeli lep dan. 
 
Leipzig 2016 

Praksa v tujini - izkušnja, ki odpira mnoga vrata 

Opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini se sliši zelo zanimivo in privlačno. Tako je 
Ekonomska šola Murska Sobota ena redkih srednjih šol v Pomurju, ki svojim dijakom nekaj 
takega ponujajo, sploh pa je edina, ki ponuja praktično izobraževanje v tujini za gimnazijske 
programe. Naša šola, Ekonomska šola Murska Sobota, že kar nekaj let v okviru Konzorcija 
ekonomskih šol sodeluje v programu Evropske unije Erasmus+, ki vsako leto omogoči 
prakso ali izobraževanje v tujini na tisoče dijakom in študentom. Tako smo se tudi dijaki 3. 
in 4. letnika, v večini programa Ekonomska gimnazija, odpravili na tritedensko 
izobraževanje na vzhod Nemčije, v Leipzig. 
 
Ker se v sedanjem času skoraj vsi pogledi poslovanja usmerjajo v napredno tehnologijo 
(računalniki, programska oprema), je bil cilj našega izobraževana seznaniti se s to 
tehnologijo in se naučiti uporabljati programsko opremo, s katero bo v prihodnosti skoraj 
povsod potekalo poslovanje. Tema naše prakse je bila elektronsko poslovanje. Večino časa 
smo prebili ob računalniku, pri ustvarjanju baze podatkov za naše izmišljeno podjetje. To je 
bil tudi cilj našega tritedenskega izobraževanja, torej ustvariti bazo podatkov s kontakti 
strank, ponudbo, obrazce za naročila, obrazec za račun itd. za naše podjetje. Ob koncu 
tretjega tedna smo prišli do točke, da smo ustvarili takšno bazo kot se uporablja že v 
mnogih podjetjih po Evropi, kjer lahko z enim klikom miške sestaviš ponudbo za neko 
stranko in takoj izstaviš račun, brez kakršnegakoli pisanja in zapravljanja papirja, saj bi 
dokumente takoj poslali po spletni pošti. 
 
Poleg vsega teoretičnega in praktičnega znanja so v Leipzigu dali veliko na to, da bi nas 
pripravili na našo poklicno pot v prihodnosti. V prostorih, kjer je potekalo izobraževanje nas 
niso obravnavali kot dijake, temveč kot sodelavce in med nami ni bilo nekega občutka 
nadrejenosti, podrejenosti, ampak smo vsi bili enakovredni. Za nas je to bilo nekoliko 
nenavadno, saj takšnega načina dela nismo navajeni, a so organizatorji vložili veliko truda, 
da bi se čim prej privadili in tak način dela ohranili skozi vse tri tedne, kar je bila nenavadna, 
pa vseeno zelo lepa izkušnja. Za pot do lokacije izobraževanja smo uporabljali izključno 
javni prevoz in smo med potjo morali še prestopati (vlak-tramvaj, tramvaj-vlak) ter se 
časovno organizirati, da smo bili pravočasni tako na postajah kot tudi na samem delovnem 
mestu. Tak način potovanja nas je na začetku obremenjeval, a smo se ga kar hitro privadili 
in se znašli v mestu. Čeprav smo se naučili veliko takega, kar nam bo prišlo še zelo prav v 
prihodnosti pri iskanju delovnega mesta, kot referenca, pa tudi pri iskanju študijskega 
mesta, to ni edina prednost izobraževanja v tujini. Ob samem izobraževanju smo imeli še 
dovolj prostega časa, ki smo ga izkoristili za ogledovanje mesta, spoznavanje njihove 
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kulture, kulinarike pa tudi druženje z dijaki iz drugih držav. Tako da je taka praksa zelo lepa 
priložnost za potovanje in spoznavanje tujih držav in mest ter priložnost, da postaneš bolj 
samostojen, izboljšaš znanje tujega jezika in skleneš nova prijateljstva z dijaki iz tujih držav, 
s katerimi takrat deliš skupno izkušnjo, ki vas nekako poveže. Prav tako pa smo imeli ob 
koncih tedna organizirani dve ekskurziji, dvodnevno v Berlin in enodnevno v Dresden in 
smo si pobliže ogledali tudi ti dve mesti. 
 
Odločitve za sodelovanje na tem praktičnem izobraževanju v Nemčiji nikakor ne obžalujem, 
temveč sem hvaležen za vse priložnosti, ki so mi jih v teh treh tednih ponudili. Mislim, da 
sem jih kar dobro izkoristil in si pridobil veliko dragocenih izkušenj. Poleg tega pa še 
certifikat za izobrazbo na področju elektronskega poslovanja, ki odpira marsikatera vrata. 
Zato bi vsekakor prakso v tujini priporočil vsem dijakom, ki jim šola to omogoča, bodočim 
dijakom pa, da se odločijo za srednjo šolo, ki to ponuja, saj je zares neprecenljiva izkušnja. 
 
Braga 2017  

Kako se posla lotevajo na Portugalskem 

Dijaki tretjih in četrtih letnikov naše šole so se od 29. 10. do 18. 11. 2017 v programu Erasmus+ 
udeležili praktičnega usposabljanja v mestu Braga na Portugalskem.  
 
Skupaj jih je bilo 11, od tega so štirje dijaki iz programa logistični tehnik in so delali v podjetju, 
kjer so pridobivali izkušnje s svojega področja izobraževanja. Za dijake iz programa 
ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik je bilo organizirano praktično usposabljanje na 
področju start-upov. Njihov gostitelj je bilo podjetje BragaMob, ki je poskrbelo za vse vidike 
njihovega usposabljanja v tujini - tudi za ekskurzije po Bragi ter bližnji in daljni okolici ob 
koncih tedna. 
 
Teden je v glavnem izgledal tako, da so vselej zjutraj začeli z delom v učilnici, kjer so se v 
glavnem osredotočali na elemente, ki so pomembni za ustanovitev ter nadaljnje delovanje 
podjetja, obstoj podjetja (ideja, finance, trženje, …), mentorji pa so jih radi zaposlili tudi z 
določenimi praktičnimi izzivi. Popoldan pa so ob ponedeljkih nadaljevali v učilnici, ostale 
dneve pa so obiskovali podjetja, vsa nastanjena v Bragi. 
 
Oddelek za dobro počutje zaposlenih 

V vseh treh tednih so obiskali kar nekaj podjetij, ki so kakorkoli povezana s start-upi, pa tudi 
podjetja, ki imajo določene oddelke, za katere se je gostiteljem zdelo pomembno, da jim jih 
pokažejo. Med drugim so si ogledali podjetje Bernardo da Costa, kjer so jim predstavili 
njihov oddelek Happy. Namen tega oddelka je, da skrbi za počutje svojih zaposlenih. Nudijo 
jim masaže, razne aktivnosti za sproščanje, športne aktivnosti, poskrbijo tudi za njihove 
družine: priskrbijo kosilo za celotno družino, nudijo brezplačno pranje perila itd.  
 
Njihovo izobraževanje na Portugalskem je bilo zelo poučno, saj so pridobili veliko novega 
znanja s področja ustanavljanja podjetij, samih start-upov, dobili pa so tudi širšo predstavo 
o prihodnosti gospodarstva in o tem, katera panoga bo prevladovala.  
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Fotografija 2: Braga 2017 

 
Plymouth 2018 

15. aprila 2018 zgodaj zjutraj se je deset izbranih dijakov ekonomske gimnazije in 
ekonomskega tehnika za izobraževanje v tujini odpravilo do letališča v Benetkah. Od tam 
so z letalom potovali do Bristola. Čakala jih je še zadnja, dve uri dolga pot do njihove 
destinacije, angleškega mesta Plymouth. Na avtobusni postaji so jih pričakale gostiteljske 
družine, saj so bili nameščeni pri njih.  
 
Z izobraževanjem na področju ustanavljanja zagonskega podjetja so začeli 16. 4. Prvi dan 
so se spoznali z osebjem in imeli uvodno predavanje, ob koncu izobraževanja pa so se 
odpravili na vodeni ogled mesta.  
 
Pouk se je vsak dan začel ob deveti uri, poučeval jih je mentor Russell. Vse teme so se 
navezovale na učinkovito poslovanje in funkcioniranje podjetij, torej na izobraževanje na 
področju start-upov. Dijaki so se z žrebom razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je 
ustanovila svoje podjetje, določila direktorja, ki je vsem delil delo in vsake toliko predstavljal 
skupinski napredek mentorju Russellu. Delo v šoli se je torej vsak dan nadaljevalo. Vsak dan 
so se dijaki med seboj bolje razumeli in izmenjali svoja mnenja, mišljenja in argumente. Za 
uspeh je bilo glavno sodelovanje oziroma timsko delo. S poukom so končali ob pol štirih 
popoldne. Čas po tem so lahko izkoristili po svoje. Večina jih je po šoli z avtobusom ali peš 
odpravila do centra Plymoutha. Tam so nakupovali, obiskovali restavracije, posedali v 
kavarnah, se sladkali v slaščičarni in obiskali akvarij. Okrog 18. ure so se odpravili h 
gostiteljskim družinam, večerjali z njimi, se pogovarjali. Po večerji so se lahko odpravili ven 
ali ostali doma.  
 
Ob vikendih so tuji partnerji zanje organizirali ekskurzije. Izlet v Exeter in izlet v St Michael's 
Mount in St Ives v Cornwallu sta dijake navdušila, saj še vedno obujajo spomine. 
 
Prezentacije svojega dela so dijaki v Plymouthu odlično opravili in tako 4. 5. zaključili svoje 
3-tedensko strokovno usposabljanje na angleških tleh. Po uspešno opravljenih 
prezentacijah so dijaki obiskali še Mt Edgecumbe.  
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Fotografija 3: Mount Edgcumbe House. 

 
Sklep 

Naša šola bo tudi v prihodnje sodelovala v Konzorciju ekonomskih šol, saj želi v mednarodni 
projekt mobilnosti Erasmus+ KA1 vključiti čim večje število dijakov, da bi na ta način 
izboljšali poznavanje tujih jezikov, se naučili novih, prav tako pa nadgradili in izboljšali tudi 
strokovna teoretična in praktična znanja, pridobljena v času izobraževanja.  
 
Ker smo v regiji, ki spada med najmanj razvite v Sloveniji, si marsikateri dijak sam ne bi 
mogel financirati takšnega usposabljanja v tujini. Evropski projekti, vezani predvsem na 
praktično usposabljanje v tujini, tako omogočajo dijakom pridobivanje izkušenj in referenc 
za lažje iskanje zaposlitve tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Dijaki pridobijo tudi ustrezna 
potrdila (Europass mobilnost, potrdilo podjetja, priporočilo). 
 
Literatura in viri 

1. Spletna stran: 
http://www.ekonomska-ms.si/index.php/2014-12-10-11-49-00/praksavtujini 

2. Spletna stran: http:// www.erasmusplus.si 
 

http://www.ekonomska-ms.si/index.php/2014-12-10-11-49-00/praksavtujini
http://www.erasmusplus.si/
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Petra Svetec  
I. Osnovna šola Celje 

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO NA I. OŠ CELJE 
 
Povzetek 
Namen prispevka je predstaviti PPV (poletno počitniško varstvo) na I. OŠ Celje, v katero se 
lahko vključujejo učenci od 1. do 5. razreda. Program je namenjen učencem vseh celjskih 
osnovnih šol in prav tako tudi otrokom iz sosednjih občin v vseh desetih tednih poletnih 
počitnic med 6.00 in 16.30. Poskrbljeno je za pester program, zanimive aktivnosti in 
prehrano udeležencev. 
 
Ključne besede: poletno počitniško varstvo, šola, učenci 
 
 

SUMMER HOLIDAY CARE AT I. PRIMARY SCHOOL CELJE 
 
Abstract 
The purpose of the article is to present Summer Holiday Care at I. Primary School Celje 
where pupils from the 1st and up to the 5th grade are integrated into various activities. The 
program is intended for pupils of all primary schools in Celje and also for the children from 
neighbouring municipalities, during all ten weeks of summer holidays between 6 a.m. and 
4.30 p.m. Summer Holiday Care offers a varied program, interesting activities and nutrition 
for the participants. 
 
Keywords: summer holiday care, school, pupils 
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I Uvod  

Na I. OŠ Celje že več let ob pomoči Mestne občine Celje organiziramo poletno počitniško 
varstvo za učence od 1. do 5. razreda. Namenjeno je vsem učencem, ki obiskujejo šole v MO 
Celje, prav tako pa tudi ostalim učencem iz sosednjih občin. Poletno počitniško varstvo se 
izvaja med poletnimi počitnicami (vseh deset tednov), in sicer vsak delovnik med 6.00 in 
16.30. Poskrbljeno je za pester nabor aktivnosti v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in 
prehrano. Za vključitev otroka v počitniško varstvo ga je potrebno predhodno prijaviti.  
 
II Jedro  

Namen  

Na I. OŠ Celje smo prisluhnili večkrat izrečenim željam staršev in tako že zgodaj spomladi 
leta 2015 resno začeli z organizacijo počitniškega programa. Smo prvi primer v državi, da je 
osnovna šola kot javni zavod poskrbela za počitniško varstvo najmlajših šolarjev, kar je 
posledično pomenilo tudi nekaj premagovanja birokratskih ovir. Prva težava, ki jo je bilo 
treba premagati, je bila že ta, da svet zavoda sprejema letni delovni načrt le za obdobje od 
začetka septembra do konca junija, za vmesni počitniški čas pa je moral potrditi še 
nadstandardni šolski program počitniškega varstva. Tudi MO Celje kot ustanoviteljica je 
prisluhnila pobudi o počitniškem varstvu in soglašala z zaposlitvijo brezposelnih osebi, ki 
so morale izpolnjevati pogoje za izvedbo javnega dela Pomoči pri izvajanju programov za 
mlade. Pri izboru kandidatov sodelujejo Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Celje in 
ekipa PPV I. OŠ Celje v sestavi tričlanske komisije učiteljic. Velika prednost šole je tudi to, da 
imamo okrepljeno kuharsko ekipo, saj smo leta 2014 prevzeli razdeljevanje dnevnih toplih 
obrokov za socialno ogrožene občane. 
 
Ekipa poletnega počitniškega varstva 

Ekipo za pripravo in izvedbo poletnega počitniškega varstva sestavljajo ravnatelj, 
pomočnik ravnatelja, vodja projekta, poslovna sekretarka, vodja prehrane, pedagoški 
vodje, izvajalci, tehnična podpora, spremljevalec in planinski vodnik na pohodih ter 
strokovni delavec pri pripravi spletne strani in mentor izvajalcu tehnične podpore.  
 
Delo pedagoškega vodje 

Delo pedagoškega vodje se začne že v spomladnih mesecih, ko aktivno potekajo sestanki 
z vodstvom šole in ekipo vseh pedagoških vodij dotične sezone. V ekipo poletnega 
počitniškega varstva se kot pedagoški vodje po lastni presoji vključijo učitelji iz I. OŠ Celje.  
Oblikovanje programa, izbira in povabilo zunanjih izvajalcev, izbor kandidatov (v sestavi 
tričlanske komisije) in oblikovanje otrok po skupinah je nekaj glavnih nalog pedagoškega 
vodje pred nastopom v svojem tednu.  
 
Sodelovanje, povezovanje in pomoč timu izvajalcev, organizacija programa (delavnic, 
aktivnosti, pohodov, izletov, sprehodov …), sprejem in odhod otrok, beleženje prisotnosti, 
komunikacija s starši ter pisanje tedenskega poročila so naloge, ki jih opravlja pedagoški 
vodja dotičnega tedna.  
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Dnevni načrt poletnega počitniškega varstva  

Tabela 1: Predviden dnevni načrt počitniškega varstva  

6.00–8.00  prihod otrok 

8.00–8.15 »z gibanjem v nov dan« 

8.15–8.45 malica  

8.45–11.45 dopoldanske aktivnosti 

11.45–12.00 priprava na kosilo 

12.00–12.30 kosilo 

12.30–13.15 sprostitvene dejavnosti  

13.15–15.00 popoldanske aktivnosti in malica 

15.00–16.30  razvedrilne dejavnosti in odhod otrok  

 
Otroke v varstvo sprejemamo vsak delovnik v avli šole (posebni prostor in učilnica, 
namenjena PPV) na Kosovelovi ulici 14, ki je dislocirana enota I. OŠ Celje (nekdanji Pionirski 
dom v Celju). Dan v varstvu se za nekatere udeležence začne že zelo zgodaj, to je ob 6.00, 
istočasno tudi za pedagoškega vodjo tistega tedna. Zaradi načrtovanih dejavnosti je 
zaželeno, da se otroci zberejo do 8.00, pri odhodu domov pa upoštevamo želje staršev. V 
zgodnjih jutranjih urah se otroci najraje zaigrajo z družabnimi igrami, rešujejo križanke, 
rišejo, berejo ali se igrajo v temu posebej namenjenem kotičku. Dan začnemo s himno 
poletnega počitniškega varstva in kratkim jutranjim prebujanjem. Sledijo malica in 
dopoldanske aktivnosti. Dopoldanske in popoldanske aktivnosti oblikuje tim izvajalcev 
skupaj s pedagoškim vodjem tedna (prilagojene so temi tedna). Program vsakotedensko 
popestrijo delavnice, ki jih pripravljajo zunanji izvajalci v naših prostorih, velikokrat pa nas 
gostijo v svojih prostorih ali okolici. Če nam vreme dopušča, dopoldan izkoristimo za 
različne gibalne aktivnosti na prostem ali v telovadnici šole. Okrog 12.00 je čas za kosilo. Po 
kosilu je čas za sprostitev na blazinah ob glasnem branju pravljic ali poslušanju glasbe. 
Sledijo popoldanske aktivnosti in malica. Odhodi otrok so različni; najpogosteje med 15.30 
in 16.30, nekateri odhajajo sami, večinoma pa po njih prihajajo starši.  
 
Program  

Program, ki ga pripravljamo, je oblikovan tedensko in je na vidnem mestu predstavljen tudi 
na plakatu »hiška počitniškega varstva«. Vključuje različne ustvarjalne delavnice (likovno, 
tehnično, naravoslovno, glasbeno), športne aktivnosti, družabne in zabavne igre, obiske 
raznih gostov, pohode ter sprehode po Celju in njegovi okolici. Če je prijav dovolj, 
organiziramo tudi dva izleta. Rdeča nit vseh aktivnosti je druženje, gibanje, ustvarjanje, 
zabava, predvsem pa prijetno počutje ter zanimivo preživljanje prostega časa med 
poletnimi počitnicami.  
 
Tim izvajalcev je za vsak teden izbral določeno temo, ki je bila povezovalna nit pri 
načrtovanju dejavnosti. Vse to so v strnjeni obliki zapisovali v pripravah, ki so vsebovale tudi 
cilje ter seznam sredstev in pripomočkov, potrebnih za izvedbo načrtovanih dejavnosti. 
Pred začetkom vsakega tedna (tednov je približno 10) so jih poslali pedagoškemu vodji, 
nabavo potrebnega materiala pa je opravila tehnična podpora.  
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Za udeležence organiziramo tudi dva izleta; enega v juliju in enega v avgustu (npr. Škratova 
dežela pri Slovenj Gradcu, ZOO v Ljubljani, Vače in GEOSS, Olimje in Grad Podsreda, Muzej 
na prostem v Rogatcu, Rogla s pohodom na Pesek …). Kljub temu, da je odločitev staršev 
glede udeležbe na izletih prostovoljna, se ju vsako leto udeležijo skoraj vsi otroci. 
Organizirano je bilo tudi več pohodov v okolico Celja (npr. Šmartinsko jezero, Tomaž nad 
Vojnikom, Rifnik, Kunigunda, Limbarska gora, Mrzlica, Drevesna hiška, Stari grad Celje, 
Gora Oljka, Hom …). Otroke na pohodih spremlja planinski vodnik.  
 
Za popestritev programa v poletnem počitniškem varstvu z različnimi delavnicami (npr. 
obisk policista na motorju, predstava čarodeja, akrobatika, obisk Regijskega centra za 
obveščanje, robotika, obisk Športnega letališča Celje (Levec), mikroskopiranje, obisk 
Poklicne gasilske enote Celje, predstavitev čebelarja, Križem kapica, plesne delavnice, obisk 
hokejista, delavnice na srednji šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, predstavitev 
fosilov in mineralov …) poskrbijo tudi zunanji izvajalci. Otroci so nad dejavnostmi 
navdušeni. Trudimo se, da je vsakoletno program drugačen in tako zmeraj znova privlačen 
za udeležence povratnike.  
 
Prostori  

Izvajanju dejavnosti so bili namenjeni prostori v zgradbi na Kosovelovi ulici 14 (avla in 
učilnica PPV, učilnica 1. razredov s skupnim prostorom, velika dvorana in jedilnica). V letošnji 
sezoni poletnega varstva uporabljamo tudi novo telovadnico, zunanje igrišče in zelenice.  
 
Hišna pravila – da se bomo vsi skupaj počutili bolje …  

V poletno počitniško varstvo so vključeni otroci iz različnih šol in različnih starosti. V želji, 
da bi vsem zagotovili prijetno bivanje in dobro počutje, smo oblikovali hišna pravila, ki jih 
poskušamo dosledno upoštevati. Zato je zaželeno, da z njimi starši predhodno seznanijo 
svoje otroke in se o njih pogovorijo.  
 
Tabela 2: Hiša pravila 

Da se bomo vsi skupaj počutili bolje … 

1. Prihajamo ob dogovorjenem času. 

2. V garderobi se preobujemo v šolske copate. 

3. Pozdravljamo in uporabljamo prijazne besede: prosim, hvala, izvolite in oprostite. 

4. 
Spoštujemo svoje pravice in pravice drugih, zato s svojim obnašanjem ne 
ogrožamo in vznemirjamo drugih. Do vseh smo vljudni in spoštljivi. 

5. Dosledno upoštevamo navodila učiteljev.  

6. Aktivno sodelujemo pri dejavnostih. 

7. Po hodnikih hodimo mirno in ne kričimo. 

8. Upoštevamo pravila kulturnega prehranjevanja. 

9. Za stvari, ki jih prinesemo, skrbimo in odgovarjamo sami.  

10. S skupnimi stvarmi ravnamo skrbno. 

11. 
Trudimo se, da smo dobre volje, saj tako ustvarjamo prijaznejše okolje sebi in 
drugim ljudem. 
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Prehrana  

Udeleženci imajo organizirane tri obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko 
malico. Ob sredah, ko se odpravimo na pohod ali na izlet, otroci vzamejo malico za »v 
nahrbtnik«. Vodja prehrane poskrbi, da imajo udeleženci med celotnim varstvom zelo 
raznoliko in zdravo prehrano ter dovolj tekočine v vročih poletnih dneh.  
 
Prijava  

Za vključitev otroka v poletno počitniško varstvo, ga je potrebno do določenega datuma 
prijaviti (sprejemamo tudi naknadne prijave). Starši otroka prijavijo tako, da izpolnijo 
prijavnico, ki se nahaja na spletni strani I. OŠ Celje, in jo pošljejo po pošti na naslov šole, 
faksu ali pa elektronski pošti na elektronski naslov.  
 
Plačilo dejavnosti  

Ob delnem sofinanciranju MO Celje znaša plačilo staršev: 
- za učence, ki obiskujejo osnovne šole v MO Celje, 9 € na dan; 
- za učence, ki obiskujejo osnovne šole izven MO Celje, 12 € na dan. 

 
Pri plačilu niso upoštevani stroški različnih vstopnin v primeru, če se starši odločijo za 
ponudbo tovrstnih dejavnosti. 
 
Število vključenih učencev po razredih in letih  

Tabela 3: Število vključenih učencev po razredih in letih 

Leto 
Število učencev po razredu 

Skupaj 
predšolski 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

2015 3 60 48 22 14 11 158 

2016 10 54 44 28 12 4 152 

2017 0 83 50 37 24 5 199 

 
 
Poletno počitniško varstvo v povprečju dnevno obišče 50 otrok. V varstvo so večinoma 
vključeni učenci I. triade, nekaj pa je tudi četrto- in petošolcev. Lansko leto je varstvo 
obiskovalo 199 otrok, letos do prvega tedna avgusta 2018 pa 192 otrok. 
 
Plezalna stena  

Aprila smo na I. OŠ pridobili novo telovadnico, ki je z moderno zasnovo, prilagodljivostjo 
površin in sodobnim plezalnim centrom primerna za izvajanje športne vzgoje, tekmovanj 
na najvišji ravni in športnih vsebin za najmlajše. Inštruktorji športno-plezalnega odseka PD 
Celje Matica varujejo in učijo 15 otrok, ki ob torkih in četrtkih obiskujejo Malo šolo plezanja 
v okviru poletnega počitniškega varstva.  
 
Nova telovadnica pomeni veliko pridobitev za izvajanje varstva, saj lahko glede na to, da je 
s pregradami razdeljena na več delov, v njej hkrati in nemoteno potekajo raznovrstne 
športne, gibalne in razvedrilne aktivnosti, prilagojene tudi željam in izboru otrok. V primeru 
slabega vremena ali visokih zunanjih temperatur vse dejavnosti potekajo v telovadnici. Lani 
smo za namen počitniškega varstva koristili športne površine Gimnazije Celje - Center, letos 
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v začetku avgusta pa je I. OŠ pridobila uporabno dovoljenje za svoje zunanje športne 
površine, tako da se ob ugodnih vremenskih razmerah otroci igrajo tudi zunaj (celje.info, 
2018).  
 
Zadovoljstvo staršev  

Starši si večinoma ne morejo privoščiti več kot teden ali dva poletnega dopusta in 
vprašanje, kam z otrokom v času poletnih počitnic (zastavljajo si ga že v času prvomajskih 
počitnic), jim predstavlja veliko težavo oz. stisko.  
Ko nam zjutraj pripeljejo otroke in se potem popoldan vračajo po njih, so ti starši čisto 
drugačni ljudje, kot jih sicer v šoli srečujemo med letom. Nasmejani, sproščeni, neskončno 
zadovoljni in tudi hvaležni, da poskrbimo za njihove otroke v času, ko so sami v službi. 
Knjiga mnenj se vsako leto polni samo s pozitivnimi odzivi tako staršev kot tudi otrok.  
 
III Zaključek  

Na I. osnovni šoli Celje že četrto leto zapored samoiniciativno rešujemo problem številnih 
staršev na območju MO Celje in sosednjih občin, ki ne vedo, kam z otroki med poletnimi 
šolskimi počitnicami. V počitniško varstvo vsako leto sprejemamo več otrok. Pestro in 
zabavno, čeprav za šolskimi vrati, in tako si želimo tudi v prihodnje.  
 

 
Fotografija 1: Poletno počitniško varstvo 2018 

 
Literatura in viri 

1. Spletna stran: http://www.poletnopocitniskovarstvo.si/. 
2. Spletna stran: http://www.celje.info/splosno/tudi-letos-veliko-otrok-v-pocitniskem-

varstvu-na-osnovni-soli-celje/. 
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Gorazd Šantej 
Osnovna šola Ig 

MEDNARODNA IZMENJAVA UČENCEV - MOTIVACIJA ZA DODATNO ŠOLSKO 
DELO 

 
Povzetek 
V osnovni šoli se srečujemo s problemom kako motivirati učence za šolsko delo. Še težje jih 
je pripraviti do dodatnega šolskega dela, bodisi v okviru interesnih dejavnosti, dodatnega 
ali dopolnilnega pouka. Eden izmed načinov, da smo pri tem uspešni, je vsekakor vključitev 
učencev v nekaj novega in zanje zanimivega. Odločili smo se za vstop v mednarodno 
partnerstvo šestih držav s projektom, kjer smo poleg spoznavanja nove vsebine, ponudili 
tudi možnost mednarodne izmenjave za učence, ki bodo v projekt vložili največ svojega 
časa. Anketni vprašalnik na koncu šolskega leta nam je pokazal, da smo na pravi poti in da 
bi moralo mednarodno sodelovanje postati del šolskega vsakdana. 
 
Ključne besede: mednarodno sodelovanje, motivacija, izkustveno učenje, eksperimentalno 
učenje, interesna dejavnost 
 
 

INTERNATIONAL MOBILITY OF STUDENTS - MOTIVATION FOR ADDITIONAL 
SCHOOL WORK 

 
Abstract 
In elementary school, we are trying to motivate students for school work. It is not a simple 
task and it is even harder to motivate them for additional school work in interest activities 
and optional lessons. We are trying to motivate them buy joining in international 
partnership with six countries. The common goals of this partnersip are international 
mobility of students and learning by doing about natural science. The students who 
participated in project activities and were chosen, went to international mobility. The 
students completed questionnare at the end of the school year. Anwers showed us that 
this kind of partnership is benificial to students and therefore should become a part of 
every day school practise. 
 
Keywords: international partnership, motivation, learning by doing, experimental learning, 
interest activity 
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Uvod 

Za lažje razumevanje dela v osnovni šoli je dobro poznati program osnovnošolskega 
izobraževanja, ki je sestavljen iz obveznega programa in razširjenega programa (Zakon o 
osnovni šoli, 14. člen). Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in 
ure oddelčne skupnosti (Zakon o osnovni šoli, 15. člen). Poenostavljeno lahko rečemo, da 
se obvezni program ne razlikuje med posameznimi osnovnimi šolami, bodisi javnimi ali 
zasebnimi, medtem ko lahko prihaja v razširjenem programu tudi do znatnejših razlik. 
Razširjeni program nudi tako učencem nekaj več. Le ti se ga lahko udeležijo v okviru 
podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dodatnega pouka, dopolnilnega pouka, 
interesnih dejavnosti in pouka neobveznih izbirnih predmetov. Potrebno je poudariti, da je 
razširjeni program prostovoljen (Zakon o osnovni šoli, 20. člen) in se vanj učenci vključujejo 
glede na njihove potrebe in interese. V Zakonu o osnovni šoli zapisan razširjeni program, se 
kljub prostovoljni vključitvi učencev na vseh šolah izvaja, do razlik pa prihaja v neuradnem 
razširjenem programu šole, saj ni nikjer zapisano kaj in koliko se naj dela. Lahko bi rekli, da 
je le- ta odvisen od okolja v katerem je šola, učiteljev, ki poučujejo na tej šoli in mnogih 
drugih dejavnikov, ki vplivajo na ponudbo dejavnosti. 
 
Mednarodni projekt Erasmus+ Cool Science for Young Scientist 

Na Osnovni šoli Ig smo se v šolskem letu 2017/18 odločili za pristop k dvoletnemu 
mednarodnemu projektu v okviru programa Erasmus+ z naslovom Cool Science for Young 
Scientists, saj smo učencem želeli ponuditi nekaj novega, predvsem možnost sodelovanja 
z vrstniki iz drugih držav. Vsebina projekta je naravnana na naravoslovne vsebine, ki jih 
spoznavamo preko izvajanja poskusov s področja vode, ognja in zraka. Teme so zastavljene 
precej široko in dopuščajo povezovanje med njimi. Na predmetni stopnji so bili na začetku 
šolskega leta povabljeni k sodelovanju vsi učenci od 6. do 9. razreda. Po pričakovanjih je 
bilo prijav veliko, a se je kmalu izkazalo, da večina učencev ni bilo pripravljenih na dodatno 
delo. Tako je bil izbor omejen na 20 učencev, od tega je bilo 16 učencev zelo motiviranih za 
delo, 4 učenci pa so se pridružili aktivnostim le občasno. Na mednarodno izmenjavo je tako 
odšlo 15 učencev, saj se je 1 učenka iz osebnih razlogov odpovedala udeležbi. 
 
Delo v okviru projekta je obsegalo domače in šolsko delo. Doma so učenci iskali poskuse, 
jih izvajali, snemali in si zapisovali rezultate. Na interesni dejavnosti so učenci prejemali 
napotke, razlage, usmeritve in pomoč, vse skupaj pa smo strnili na dnevu poskusov v 
soboto, prva sobota na temo vode in druga sobota na temo ognja. Izkazalo se je, da so bili 
učenci v soboto bolj sproščeni, kljub temu pa pripravljeni za delo. Poleg same izvedbe 
poskusov so učenci za nekaj le teh pripravili tudi plakate z opisi. Te poskuse so kasneje tudi 
zapisali v pripravljen obrazec v angleškem jeziku. Pri interesni dejavnosti smo sledili 
načelom: načelu učenčevega interesa, načelu soustvarjanja in spodbujanja učenčeve lastne 
aktivnosti, načelu vseživljenjskosti, načelu povezovanja, načelu sodelovanja in načelu 
(samo)vrednotenja (Kolar 2008, str. 7 in 8). 
 
Motivacija 

Skozi leta se razlaga, kaj motivacija je, spreminja in dopolnjuje. Obstaja več teorij, o katerih 
na tem mestu ne bomo razpravljali. Weiner v svoji knjigi pravi, daj je motivacija študij 
determinant misli in delovanja in razlaga zakaj se neko obnašanje začne, nadaljuje in 
preneha (Weiner 1992, str. 17). Če se osredotočimo na motivacijo v šolskem prostoru, lahko 
zaključimo, da gre tukaj za posebno vrsto motivacije, ki jo učenec s svojim vedenjem izraža 
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v kontekstu šolskega učenja (Juriševič 2012, str. 9). Pomen različnih motivacijskih sestavin 
je za vsakega učenca različen. Le-te so lahko interesi, cilji, zunanje spodbude, vrednote itn. 
S pomočjo teh motivacijskih vsebin učenec opolnomoči učni proces v že znanem vrstnem 
redu aktivacije in bolj ali manj zavestnega usmerjanja dokončanja učnega cilja ali naloge 
(Juriševič 2012, str. 9). 
 
Laično večkrat slišimo govoriti o notranji in zunanji motivaciji, kar je napačno. S tem namreč 
mislimo na spodbude, ki lahko prihajajo od učenca ali iz okolice. Na tem mestu se je 
potrebno vprašati, ali lahko mednarodna izmenjava učencev pripomore k večji motivaciji za 
dodatno delo. Morda imajo zaradi tega učenci tudi večjo motivacijo za redno šolsko delo. 
Menim, da je temu tako, če so vzpodbude primerno uporabljene. Vendar je nujno priznati, 
da brez učenčevega interesa težko dosežemo potrebno ciljno usmerjenost ali 
osredotočenost za daljši čas, zato je to nujen predpogoj za učinkovit učenčev učni in tudi 
splošni razvoj. Dober učitelj bo potemtakem znal izbrati prave motivacijske spodbude in 
uspel motivirati učence. 
 
V šoli velikokrat vidimo učence, ki so prepoznani kot nadpovprečno inteligentni – nadarjeni, 
vendar to s svojim delom in rezultati ne izkazujejo. Ti potrebujejo veliko zunanjih spodbud, 
tako s strani učiteljev kot ostalih pomembnih (npr. staršev, vrstnikov itn.), da so uspešni. 
Imajo izredno nizko učno motivacijo, slabo samopodobo in so mnogokrat uspešni na drugih 
področjih, žal tudi na manj zaželenih. V razredu imamo običajno veliko učencev, ki so del 
tako imenovane »zlate« sredine in so zaradi obilice prilagoditev manjšini prevečkrat 
zapostavljeni, saj učitelj zanje enostavno nima dovolj časa. Tudi ti si zaslužijo pozornost, ki 
jo pri interesni dejavnosti lažje dobijo. Večkrat se izkaže, da so bolj uspešni, saj so 
motivirani, da se dokažejo, bodisi mentorju, staršem ali ostalim učencem. 
 
Vključenost staršev v šolsko okolje ima lahko zelo pozitivne učinke na vse vključene 
subjekte. Starše skrbi za svoje otroke in njihovo izobraževanje. Spoštujejo učitelje, ki se 
vsakodnevno trudijo in zavzemajo za učence, jih vodijo in skrbijo za njihovo izobrazbo. 
Obstaja prepričanje, da je tristrano medsebojno odvisno partnerstvo med učitelji, straši in 
otroci, odskočna deska za izboljšanje učenčeve učne uspešnosti in odnosa do učenja – 
poveča se učenčeva motivacija. Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da je potrebno model 
vključenosti staršev prilagoditi potrebam posamezne šole, staršev in skupnosti. Zelo 
pomembno je tudi izobraževanje učiteljev, saj so oni tisti, ki v učni proces vključujejo starše 
in vodje skupnosti (Hara and Burke 2001, str. 227). Slednje je tudi odločilen faktor pri 
uspešnosti takšnega sodelovanja, saj se posveča premalo pozornosti na izobraževanje 
učiteljev kako komunicirati s starši. V izobraževanju učiteljev je ta tema običajno le bežno 
obravnavana, zato se ni čuditi, da takšno sodelovanje ne prinese zmeraj pričakovanih 
rezultatov (Beagout 2006, str. 128). Tudi v Sloveniji se pozitivnega pomena sodelovanja, 
partnerstva med učitelji in starši zavedamo, saj omogoča optimalnejši otrokov razvoj in 
zagotovi njegovo uspešnost na različnih področjih. Od tega sta namreč v prihodnosti 
odvisni tudi otrokova življenjska in poklicna pot (Kalin 2008, str. 11). Starši se odločijo za 
sodelovanje z učitelji iz različnih razlogov. Najbolj pogost razlog za sodelovanje je, glede na 
odgovore staršev, odnos med učiteljem in učencem (45,8 %), na drugem mestu je počutje 
med sošolci (37,9 %) in na tretjem mestu otrokov uspeh v šoli (48,9 %) (Kalin in Šteh 2010, 
str. 4925). Da bomo uspešni pri sodelovanju s starši, moramo poznati njihova percepcijo 
osnovne šole kot institucije. Kar 56,8 % staršev namreč meni, da je glavna naloga šole 
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izobraževanje, od tega jih 11,4 % meni, da poleg izobraževanja tudi vzgoja, 13,6 % staršev pa 
navaja poleg izobraževanja tudi pripravo na nadaljnje šolanje (Pechackova in ostali 2014, 
str. 759). 
 
Poučevanje usmerjeno v učenca 

V preteklosti je potekalo poučevanje na tradicionalni način. Učitelj se je postavil pred 
učence, jim razlagal in učenci so si snov zapisovali. Pomagal si je s tablo, kredo in redkimi 
drugimi učnimi pripomočki, pisna gradiva so bila redka. V zadnjih desetletjih se je veliko 
spremenilo. S čedalje hitrejšim razvojem tehnologije, se je razvoj učnih metod in učnih 
pristopov znatno spremenil. Zaenkrat še nič ne kaže, da se bo to spremenilo. Učitelji smo 
primorani prilagajati pouk in ponuditi učencem več kot v preteklosti. V tehniki in 
naravoslovju že dolgo poznamo poučevanje preko izdelovanja izdelkov in izvajanja 
poskusov, saj želimo doseči uporabno in ne samo teoretično znanje. To je vsekakor dober 
način podajanja znanja, saj se učenec preko dela nauči lastnosti materiala, obdelave itn. 
Temu načinu učenja se reče izkustveno, eksperimentalno učenje. Znano je, da so znanja, 
pridobljena na takšen način, trajnejša. Potem imamo tudi problemsko učenje, kjer je naloga 
zastavljena problemsko. Pred nami je cilj oz. naloga, ki jo moramo opraviti. Glede na 
zapisane zahteve moramo najti najboljšo možno rešitev, hkrati biti časovno kot stroškovno 
racionalni in praktični. V podjetjih se verjetno inženirji največkrat srečajo s takšnim tipom 
delovnih nalog. Pri tehnoloških zahtevnejših procesih in elektroniki se velikokrat razvijalci 
zatečejo k uporabi simulacij v nekih navideznih okoljih, saj bi bila gradnja prototipa ali 
predraga ali preveč zamudna. Ravno tako je v šoli v določenih primerih uporaba simulacije 
smiselna (Kocijančič in Šantej 2010, str. 240). Raziskava med razrednimi učitelji glede 
izkustvenega učenja zunaj učilnice je pokazala, da se učitelji srečujejo z mnogimi ovirami za 
takšno delo, od didaktičnega vidika, pedagoško-psihološkega vidika, do materialno-
finančnega vidika, a so v splošnem pozitivno naravnani do takšnega poučevanja, čeprav 
prihaja do razlik v pripravljenosti za tako delo glede na starost anketiranih (Korban Črnjavič 
in Hus 2009, str. 78-81). 
 
V okviru projekta smo uporabili eksperimentalno učenje, saj smo preko izvajanja poskusov, 
prihajali do rezultatov in si jih zapisovali. Na koncu smo poskušali na podlagi rezultatov priti 
do nekih ugotovitev, pravil ali zakonov. Učenci so bili zaradi načina pridobivanja znanja bolj 
motivirani, njihovo znanje je bilo trajnejše.  
 
Analiza dela z učenci 

Na koncu šolskega leta so učenci prejeli vprašalnik, ki so ga morali izpolniti. Izpolnilo ga je 
15 učencev, od tega je bilo 12 deklet in 3 fantje. Na mednarodno izmenjavo na Madžarsko, 
kjer smo obravnavali poskuse na temo vode, je odšlo 6 deklet, dve iz 6. razreda in štiri iz 7. 
razreda ter trije fantje iz 7. razreda. Na izmenjavo v Nemčiji, kjer smo obravnavali poskuse 
s področja ognja, je odšlo šest deklet 9. razreda. Vsi učenci so se odločili za sodelovanje pri 
projektu zaradi lastne želje oz. interesa. Vsi, razen enega fanta, so menili, da je bila izbira 
učencev za izmenjavo primerna. Učenci so bili enotni, da jim ni bilo težko poiskati poskuse 
in jih izvesti. Tudi skupno izvajanje poskusov na soboto je bilo po njihovem mnenju 
primerno, čeprav sta dva od njiju, učenec in učenka, zapisala, da jima je bilo težko priti v 
šolo. Učenci so imeli možnost obkljukati več odgovorov na vprašanje počutja pri izvajanju 
poskusov. Njihovi odgovori so prikazani v grafu 1. 
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Graf1: Kako si se počutil pri izvajanju poskusov? 

 
Opazimo lahko, da so največkrat izbrani odgovori pozitivnih občutkov, predvsem 
zadovoljstva (100 %), veselja (60 %), prepričanosti vase (46,7 %) in ponosa (33,3 %). Edini 
izmed izbranih možnih negativnih občutkov pri izvajanju poskusov je bil občutek 
prestrašenosti (13,3 %). Na vprašanje glede bodočega sodelovanja je 14 učencev odgovorilo, 
da bi se zopet udeležilo projekta, medtem ko je 1 fant odgovoril mogoče. Vsi učenci so se 
strinjali, da je vsebina projekta zanimiva. Pri vprašanju glede motivacije za šolsko delo so 
rezultati prikazani na grafu 2. 
 
Graf 2: Ali si imel zaradi sodelovanja pri projektu večjo motivacijo za šolsko delo? 

 
Zanimalo nas je tudi, če menijo, da so s sodelovanjem pri projektu dobili več znanja kot bi 
ga drugače. Vsi, razen 1 fanta, so menili, da je temu tako. Pri vprašanju odprtega tipa glede 
mednarodne izmenjava, so odgovori predstavljeni v tabeli 1. 
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Tabela 1: Kaj ti je bilo všeč, kaj bi lahko bilo bolje, kaj si pridobil, kaj si pogrešal? 
Kaj ti je bilo všeč? Kaj bi lahko bilo bolje? Kaj si pridobil? Kaj si pogrešal? 

 učitelja 
spremljevalca, ki sta 
nam bila v veliko 
pomoč 

 zanimivi poskusi, 4x 

 odlična organizacija 

 da se, se lahko 
udeležila izmenjave 

 da smo bili na 
izmenjavi učenci, ki 
se razumemo 

 da smo spoznali 
učence iz drugih 
držav in se z njimi 
družili, 2x 

 dejavnosti 

 hrana 

 spoznavanje novih 
krajev in njihovih 
znamenitosti, 4x 

 predstavljanje in 
izvajanje poskusov 
na šoli, 5x 

 šport v prostem 
času 

 poleg dela tudi 
zabava, 2x 

 celoten program 

 da pri projektu 
sodeluje tako veliko 
držav 

 potovanje z vlakom 

 predstavitev 
poskusov v 
angleščini 

 ogled živalskega 
vrta 

 Flixbus ni prišel 
pravočasno 

 da nam ne bi bilo 
potrebno toliko 
hoditi 

 ni mi bil všeč ogled 
muzikala in ogled 
zunanjosti gradu 

 po izvedbi 
poskusov bi lahko 
potekal pogovor z 
razlago 

 naučila sem se 
veliko novih stvari 

 znanje o vsebini 
projekta, 4x 

 nove izkušnje, 2x 

 veliko novih 
prijateljev, 2x 

 znanje angleščine 

 nič nisem pogrešala 

 druženje s 
sodelujočimi iz 
drugih držav pri 
tem projektu, 2x 

 nič ne bi spremenila 

 da je bilo poskusov 
bolj malo glede na 
število sodelujočih 
otrok 

 
Zaključek 

Sodelovanje v mednarodnih skupnosti je pomemben del vsakdana za marsikaterega 
posameznika v današnji globalno informacijski družbi, zato je pomembno, da se v čim večji 
meri pripravimo na to. Možnost udeležbe in aktivnega sodelovanja v zgodnjih letih življenja 
je pomemben korak k temu cilju. Učenci so glede na rezultate bili zadovoljni in bi se še 
enkrat odločili za sodelovanje pri projektu. Poleg pridobitve novih znanj, izkušenj in 
poznanstev, je imelo 60 % učencev večjo motivacijo za redno šolsko delo. Njihov interes in 
podpora staršev sta bila pri tem ključnega pomena. Glede na rezultate v prvem letu 
sodelovanja v mednarodnem projektu smo sodelujoči prepričani, da to ni naš zadnji 
projekt. 
 
Za še boljše rezultate je potrebno vložiti več pozornosti v druženje s sovrstniki drugih držav 
in v znanje oz. sposobnost komunikacije v angleškem jeziku. Spremljevalci smo namreč 
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opazili, da so bili učenci z boljšim znanjem in boljšimi sposobnostmi javnega nastopanja pri 
tem uspešnejši. 
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Romana Šarec Rojc 
Osnovna šola Božidarja Jakca 

LEPOTA PISAVE – KALIGRAFIJA 
 
Povzetek 
Prispevek predstavlja primer dobre prakse, in sicer bom predstavila interesno dejavnost 
kaligrafija ali lepopisje, ki pozitivno vpliva na boljšo zbranost in urejenost pri pouku 
slovenščine in učencem vliva pozitivno samopodobo. Kaligrafija je pisanje z lepimi, čitljivimi 
črkami oziroma je zvrst vizualne umetnosti, ki se ukvarja z abstraktnim oblikovanjem 
pisave. Ker je pisava ogledalo posameznika, sem na šoli začela z izvajanjem interesne 
dejavnosti – kaligrafija in sprejem pri učencih je bil izredno dober. V letošnjem letu smo na 
šoli izvedli tudi 1. šolsko tekmovanje v lepopisju, in sicer tekmovanje za 1. Jakčevo pero. Ob 
tem smo obeležili tudi spomin na 100. obletnico Cankarjeve smrti in za tekmovanje izbrali 
njegovi deli – črtico Skodelica kave in pesem Nad menoj je prva zvezda (6. do 9. razred). 
Tekmovanja so se je udeležili 103 tekmovalci od 3. do 9. razreda. Zavedam se, da pisanje z 
roko krepi fino motoriko in spodbuja možgane ter izboljšuje spomin. 
 
Ključne besede: kaligrafija, lepopisje, fino motorika, pisava. 
 

BEAUTY OF THE FONT – CALLIGRAPHY 
 
Abstract 
The article presents an example of good practice. I will present interest in calligraphy or 
lexigraphy. This positively influences the better concentration of Slovene lessons. It gives 
students a positive self-image. Calligraphy is a writing with beautiful, legible letters. It is a 
type of visual art that deals with abstract writing of the font. The font mirrored the 
individual. I started at the school with the pursuit of interest activities - calligraphy and 
admission in students was extremely good. The decision was taken to organize school 
competition. It was the first competition for »Jakčevo pero (pen)«. At the same time we 
also marked the memory of the 100th anniversary of death of well known Slovenian writer, 
Ivan Cankar. We choose his work for the contest – A cup of coffee, The first star is above 
me (for 6ht and 9th grade). The competition was attended by 103 competitors, from 3rd to 
9th grade. I realize that hand writing enhances brain simulation and improve memory. 
 
Keywords: kaligraphy, phonograph, brain simulation, fonts 
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1 Uvod 

Pisava je popoln izraz bodisi harmonije ali disharmonije naše duše in telesa. Prav vsaka 
kretnja roke, s katero tvorimo posamezne poteze, izraža naš temperament, čustva, 
gibčnost, skratka trenutno energetsko opremljenost človeka. Kaligrafija ali lepopisje izhaja 
iz grških besed kallos - »lepota« in graphẽ »pisanje« in je zvrst vizualne umetnosti, ki se 
ukvarja z abstraktnim oblikovanjem pisave. 
 
Z aktivnim praktičnim primerom dobre prakse bom predstavila interesno dejavnost 
kaligrafija ali lepopisje in njen izreden pomen pri pouku slovenščine od 6. do 9. razreda ter 
v vsakdanjem življenju. Pripomogla je k temu, da je izvajanje dejavnosti potekalo bolj 
umirjeno, izboljšala in podaljšala se je koncentracija, v samem učnem procesu se je poznala 
večja sproščenost. V 6. razredu, ko prevzamem učence, jim predstavim delo pri pouku 
slovenščine in jim povem, da je pri slovenščini obvezna uporaba nalivnih peres in pisanja 
pisanih črk. V aktivu smo opazile, da imajo učenci veliko težav s fino motoriko, da je njihova 
pisava zelo okorna in težko berljiva, zato smo že pred leti sprejele ukrepe, ki jih dosledno 
izvajamo. Ker dejavnost izvajamo redno, vsako uro, so bili rezultati kmalu vidni, saj učenci 
boljše in lepše pišejo, posledično pa tudi boljše berejo in se učijo po svojih zapiskih. 
Kaligrafija je pripomogla k temu, da so učenci spoznali, da so lepo urejeni zapiski pomembni 
v samem procesu učenja. Kaligrafije učenci pri samem pouku ne uporabljajo, saj je za 
izvajanje potreben dodaten čas in umirjenost. Je pa pripomogla k temu, da so spoznali, da 
je lepopisje in pisanje z roko za razvoj fino motorike zelo pomembno. 
 
V teoretičnem delu bom predstavila kratko zgodovino kaligrafije, razvoj pisav, pisne 
podlage in pripomočke, pomen pisanja z roko, razvoj fino motorike, vpliv pisave na naše 
možgane in pozitivne posledice pisanja z roko. V praktičnem delu bom na kratko 
predstavila primer dobre prakse, in sicer potek dela pri interesni dejavnosti kaligrafija in 
projekt, ki smo ga letos izvedli prvič – tekmovanje v lepopisju za 1. Jakčevo pero. 
  
2 Kaligrafija nekoč in danes 

Razvoj kaligrafije se začne s pojavom pisnega sporočanja. Naši predniki so na začetku 
uporabljali preproste piktograme (sličice/risbe, ki so predstavljale neko konkretno stvar, 
kasneje tudi pojme), iz katerih so je nato razvil klinopis. Nasledniki tega so hieroglifi, ki pa 
so pravzaprav bolj podobni piktogramom kot pa klinopisu, saj so slednjega s klini dolbli v 
svežo glino, kar je pomenilo, da poimenovalne strukture niso smele vsebovati zapletenih 
potez. 
 
Karl Veliki je leta 768 vzpostavil cesarstvo in takrat se je pričela nova kulturna in politična 
moč. S tem se je pokazala potreba po stilni in enotni pisavi. Tako se pričenja zgodba o 
razcvetu prečudovite umetnosti lepopisja. 
 
Na dvoru je ustanovil skriptorij – pisalnico in celo šolo, kjer so se učili umetnosti lepopisja. 
Tako je že od 9. oziroma 10. stoletja imela vsaka opatija in samostan svoj skriptorij, kjer so 
menihi prepisovali, krasili in vezali manuskripte – rokopise. Pisali so z enakomerno ošiljenim 
gosjim peresom in v različnih pisavah. Najzahtevnejša dela, ki so jih naročala plemstva in 
duhovščina, so izdelovali najboljši kaligrafi, medtem ko je bilo krašenje delo iluminatorjev 
in miniaturistov. Poleg zlatenja inucialk – velikih začetnic, so risali tudi različne cvetlice, 
podobe ljudi in pokrajine (Knez, 2011, str. 4). 
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Wikipedija navaja, da se dandanes kaligrafi ukvarjajo predvsem s posnemanjem starih pisav, 
ki dajejo vabilom, čestitkam, priznanjem, naslovom, listinam in raznim okrasnim 
predmetom poseben čar in lepoto. Črke, ki se – vsaka zase kot umetniška stvaritev – 
narisane z roko, zložijo v lepo misel ali željo, so dodana vrednost predmetov, ki jih 
spremljajo. Za izdelavo inicialk (okrašene začetne črke), kar je posebna umetnost, pa se 
uporabljajo razna barvila in pozlate. 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo naslednja zapisa: 
1. kaligrafíja -e ž (i ̑) pisanje z lepimi, čitljivimi črkami, lepopisje: gojiti kaligrafijo; srednjeveška 

kaligrafija / kaligrafija ornamentov; pren. v umetnikovem grafičnem izrazu je značilna 
likovna kaligrafija // redko pisava, rokopis: ponarejena kaligrafija; 

2. lepopísje -a s (ȋ) 1. pisanje z lepimi, čitljivimi črkami; kaligrafija: gojiti lepopisje 2. nekdaj 
učni predmet v osnovni šoli, ki obsega učenje lepe pisave: poučevati lepopisje; zvezek 
za lepopisje. 

  
3 Osnovni stili pisav 

Pisava je izum visokih civilizacij, v katerih so nastale različne vrste pisav, z njimi pa se je 
razvijalo tudi lepopisje. V značilnostih posameznikove pisave naj bi se kazale njegove 
osebnostne in druge psihične karakteristike. Pisava izraža pisca, zato ji pogosto rečemo 
»izrazna«. Določene izkušnje v preteklosti puščajo globlje in dolgotrajnejše vtise kot druge 
pretekle izkušnje. Prav tako je pisava »umopis«. Vsak del uma se odraža v osebnosti 
posameznika. Pisanje je eden od načinov izražanja uma. Pisanje vsebuje telesni in psihološki 
vidik, tj. uporabo ročne spretnosti, ki smo jo pridobili in razvili tekom življenja, in 
samoizražanje. Otroci, ki se v prvem razredu učijo pisati v istem stilu, bodo ta stil razvili v 
različne smeri, tako da bo v zgodnji odrasli dobi pisava vsakega izmed njih enkratna in bo 
izražala njegovo osebnost (Trstenjak, 1986). 
 
Unciala – je ena najstarejših pisav, a kljub temu presenetljivo sodobna in vsestransko 
uporabna zaradi svoje čitljivosti, saj v svojem bistvu predstavlja s peresom zapisane 
majuscule, to so samo velike črke. Tečajniki so po navadi presenečeni, saj menijo, da je 
ravno obratno, ker so črke na prvi pogled podobne našim malim. Črke so okrogle in velike, 
zavzamejo veliko prostora, dolge besede so videti razpotegnjene. Višina pisave je 4 širine 
peresa. Pero je nagnjeno pod kotom 15° do 30°, pisava je pokončna (Mehigan, 2011, str. 44—
47). 
 

 
Slika 1: Uniciala (vir: http://ustvarjalnost.si/kaligrafija-uniciala-1/) 

 
Karolinška minuskula – danes se uporablja predvsem za besedila, saj želimo, da so le-ta 
berljiva, pregledna in preprosta. Gre za pisavo, ki je okroglih in strogih oblik. Višina pisave 
je 3 širine peresa, pero pa je pri pisavi nagnjeno 30°, pisava je pokončna (Mehigan, 2011, str. 
68—71). 
 
 

http://ustvarjalnost.si/kaligrafija-uniciala-1/
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Slika 2: Karolinška minuskula (vir: http://ustvarjalnost.si/kaligrafija) 

 
Humanistična kurziva – italika – je nadvse prilagodljiva in vsestransko uporabna. Primerna 
je za pisanje imen na vabilih in potrdilih, za poezijo in uradne spise. Gre za pisavo, ki ima 
osebno noto z okrasnim stilom. Višina pisave je 5 širin peresa, pero pa je nagnjeno pod 
kotom 45° (Mehigan, 2011, str. 60—63). 
  

 
Slika 3: Humanistična kurziva – italika (Vir: http://ustvarjalnost.si/kaligrafija) 

 
Gotica – je najbolj uporabna za protokolarne listine in priznanja. Posebej čudovite so 
raznolike krasitve inicialk. Višina pisave je 4—5 višin peresa. Pero je nagnjeno 45°, pisava je 
pokončna (Mehigan, 2011, str. 48—51). 
  

 
Slika 4: Gotica (vir: http://ustvarjalnost.si/kaligrafija) 

 
Copperplate – je elegantna pisava iz 17. do 18. stoletja, ki so jo razvili v Angliji. Nam bolj 
znana kot pisava naših babic, primerna za pisanje receptov ali pa ljubezenskih pisem. Pisava 
je močno nagnjena, in sicer se piše pod kotom 55°. Piše se s peresi, katerih konica je dolga 
in po sredini preklana (Mehigan, 2011, str. 72—75). 
  

http://ustvarjalnost.si/kaligrafija
http://ustvarjalnost.si/kaligrafija
http://ustvarjalnost.si/kaligrafija


Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

741 

 
Slika 5: Copperplate (vir: http://ustvarjalnost.si/kaligrafija) 

 
4 Pisne podlage in pripomočki 

Glavni pripomoček so po navadi posebna kovinska peresa s prirezano konico, ki jih je 
potrebno glede na tip pisave držati pod določenim kotom, lahko pa jih nadomestijo z 
gosjimi peresi ali peresi iz trstja (po vzoru časov, ko nalivna peresa še niso obstajala). 
Nepogrešljive so tudi razne vrste papirja - od šeleshamerja do pergamenta; paziti je treba 
le, da papir ni pretanek ali preveč vpojen za izbrano pisalo. Seveda tudi brez črnila v raznih 
odtenkih ne gre (Wikipedija). 
 
Glavne pisne podlage skozi zgodovino so bile: 

- Papirusni zvitki – sprva so pisarji prepisovali na papirusne zvitke. Ti so bili zelo dragi, 
občutljivi in lahko so jih popisali le po eni strani. Tudi iskanje besedil napisanih na 
zvitkih je bilo težavno delo. 

- Pergament – umetnost iluminacije – okraševanja se ne bi nikoli tako dobro razvila in 
razširila, če ne bi prišla v rabo nova pisna podlaga – pergament. Velin, ki so ga 
izdelovali iz telečje kože, je veljal za najboljšega, ker ni vpijal črnila in je najbolje 
ohranjal barvo. Pergamentne liste so lahko šivali in prepogibali. Tako je nastala prva 
rimska knjiga – Rimski kodeks (Knez, 2011, str. 7). 

 
Pisni pripomočki, ki jih v svojem delovnem zvezku navaja Knez (2011, str. 8), so bila glede 
na obdobje različna. Od začetka so pisarji uporabljali peresa izdelana iz trsta, kasneje z novo 
pisno podlago – pergamentom, so v uporabo prišla gosja peresa, ki so omogočala nove 
razsežnosti v obliki in kakovosti. Šele od 19. stoletja so začeli uporabljati peresa s konico 
prožnega jekla, zlata ali zlitine platine.  
 
5 Pozitivni učinki kaligrafije 

Ob učenju veščin pisanja in ob vajah lepopisja oz. kaligrafije razvijamo koncentracijo in 
sposobnost za vizualizacijo. Ob potezah peresa v določeni smeri se tečajniki učijo 
prepoznati detajle posameznih črk in tako razvijajo sposobnost pozornosti. Ta veščina 
ročnega izražanja je posebej primerna za otroke, saj tako skozi zabavo razvijajo sposobnost 
osredotočanja misli in predvsem potrpežljivosti.  
 
Kaligrafija se lahko uporablja tudi v terapevtske namene, saj gre za neke vrste mediacijo. 
Kaligrafija razvija posebno stopnjo umirjenosti. Pri tem se izboljša sposobnost opazovanja, 
subtilnosti, kreativnosti in samostojnosti, kar je izrednega pomena tudi pri samem pouku. 

http://ustvarjalnost.si/kaligrafija
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Tako kaligrafija pripomore tudi k temu, da so učenci, ki se učijo kaligrafije, pri pouku bolj 
zbrani, znajo so umiriti, osredotočiti, znajo dobro opazovati in so veliko bolj kreativni. 
 
Zanimivost, ki sem jo našla ob prebiranju literature o kaligrafiji, je tudi ta, da se s kaligrafijo 
ukvarja 5-kratni svetovni prvak v razredu moto GP, Jorge Lorenzo. Njegov psiholog mu je 
svetoval, naj se ukvarja s kaligrafijo in tako že 7 let, vsak dan, vadi vaje iz kaligrafije, saj mu 
to pomaga pri večji zbranosti, samozavesti, koncentraciji in treningu možganov. 
 
6 Vpliv pisanja z roko na možgane in fino motoriko 

Pisanje z roko je fina motorična spretnost, povezana z našim živčnim in mišičnim sistemom. 
Spretnosti razvijamo z vajo; to velja za mlade in odrasle. Zato je pisanje z roko del 
vseživljenjskega učenja. Strokovnjaki ugotavljajo, da možgani bolje delujejo pri pisanju z 
roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži 
dlje časa. Pri pisanju z roko imamo več idej in dolgotrajnejšo pozornost. 
 
Tudi zdravstvena stroka je mnenja, da upadanje pisanja z roko negativno vpliva na razvoj 
fino motorike in posledično na možganske nevrone. Zdravnik, nevrolog, Blaž Koritnik, o 
pomenu in pomembnosti pisanja z roko pravi: "Naši možgani zmorejo neverjetne reči. 
Pisanje je gotovo ena takšnih sposobnosti. Je neposredno prelivanje misli v motorični 
program, ki vodi, da nastanejo črke, besede in stavki. Ta povezanost miselnih procesov z 
gibanjem je za možgane izredno pomembna. Pisanje z roko tako spodbuja in krepi tudi 
druge možganske funkcije, kot so spomin, učenje in kreativnost. Poskrbimo torej za čim 
boljše delovanje naših možganov. Pišimo z roko!" (Koritnik, 2016). Pisanje z roko vpliva na 
kognitivne procese, ki so vpleteni v učenje, reševanje problemov, pomnjenje. Pri učenju 
pisanja z roko imajo možgani naslednje naloge: 

- Razvijanje spretnosti razvrščanja. 
- Določanje lege vsake poteze glede na ostale poteze. 
- Naučiti se morajo in si zapomniti ustrezno velikost, nagib in splošno obliko ter 

podrobnosti, ki so značilne za vsako črko (Berninger, 2012). 
 
7 Aktiven praktičen primer dobre prakse 

Zavedam se, da živimo v svetu, kjer samo hitimo, smo obdani s stresom in se ne znamo 
ustaviti in si prisluhniti. Živimo s sodobno tehnologijo, kjer nam le en klik v trenutku prikliče 
informacije, zabavne vsebine, igre, prijatelje … Tudi drugače, v šoli, službi, doma in trgovini 
bi najraje videli, da bi bilo vse narejeno in dostavljeno z enim samim klikom, torej v trenutku. 
Pozabljamo pa nase, na naše zdravje, možgane in na motoriko, ki jo v življenju nujno 
potrebujemo. Nujno pa potrebujemo tudi pisno komunikacijo. Sama se poslužujem tako 
sodobne tehnologije, vendar sem hkrati velik zagovornik pisanja z roko, nalivnim in/ali 
kaligrafskim peresom. Takrat se vse ustavi, takrat živimo počasneje, naši možgani so veliko 
bolj aktivni, izdelki pa odraz naših misli, duše in srca. 
 
Ker sem učiteljica slovenščine in kaligrafije (5 pisav), se zavedam, da naši otroci živijo s 
sodobno tehnologijo, pa vendar pri pouku zahtevam uporabo nalivnih peres in pisanje s 
pisanimi črkami. Uporabljamo tudi sodobno tehnologijo, vendar le v izobraževalne 
namene. Želim vam predstaviti praktičen primer od ideje do izvedbe.  
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Interesno dejavnost kaligrafija na šoli izvajam že 8 let. Vsako leto je zanimanje za to 
dejavnost veliko, vendar je v skupini največ 10 učencev od 4—9. razreda. Za učenje 
posamezne pisave namenim 12 šolskih ur (izvajam po 2-krat 45 minut na teden, vmes imamo 
10 minutni odmor). Učencem priskrbim delovni zvezek s črkami in vsemi navodili, delovni 
zvezek z vajami, kaligrafsko pero, bombice za nalivno pero, škatlico za shranjevanje , mapo 
in vse ostale pripomočke (navadni svinčnik HB, B, barvice, lističe za zčatenje/srebrenje, 
papir – vsaj 100 g …). 
 
Uvodni uri sta namenjeni spoznavanju delovnih zvezkov, kaligrafskega peresa, držo peresa, 
kotu pisanja in posameznih začetnih elementov. Nadaljujemo z učenjem pisanja 
posameznih črk. V posamezni uri se naučimo pisanja 4 črk in vadimo zapis posameznih 
besed. Ko spoznamo vse črke, jih naučim tudi zapisa številk. Sledijo vaje pisanja posameznih 
besed, povedi in krajših misli. Zadnji dve uri sta namenjeni oblikovanju končnega izdelka, 
kjer učenec z naučeno pisavo na poseben list papirja zapiše posamezno misel, verz, zapis 
…  
 
V šolskem letu tako izvedem dve oziroma tri skupine učencev, kar je skupaj okoli 30 
učencev. Vsako leto poučujem drugo pisavo, tako da se lahko učenci do konca osnovne 
šole naučijo 5 pisav in krašenja inicialk (velika začetna okrašena črka). Za krašenje inicialk 
porebujemo 10 ur. Tehnika krašenja inicialk zahteva posamezne postopke, ki od učencem 
zahtevajo veliko stopnjo umirjenosti in natančnosti. Najprej jih seznanim s posameznimi 
postopki, nato sledi priprava inicialke, obroba inicilke, krašenje (risanje dodatkov – listkov, 
cvetov, angelov …) in barvanje. Na koncu postopka pa še zlatenje oziroma srebrenje 
inicialke. Pri postopku zlatenja/srebrenja mora biti učenec izredno pozoren, saj je lahko 
vsak najmanjši spodrsljaj že “usoden” za končni izgled inicialke.  
 
Vsako leto z največjim veseljem vodim to interesno dejavnost, saj tako učencem kot meni 
učiteljici da izredno veliko. Učence spoznam na drugačen način, delo poteka drugače,veliko 
bolj umirjeno, počasi in sproščeno kot pri samem pouku. V učilnici vlada čista tišina, čutiti 
je celo popolno zbranost vsakega učenca.  
 
Ob vseh teh “tečajih” kaligrafije se mi je porodila ideja o izvedbi šolskega tekmovanja v 
lepopisju in tako smo letos s skupino učiteljic (7 učiteljic – 4 učiteljice razrednega pouka, 
učiteljica fizike in kaligrafije, 2 učiteljici slovenščine; od tega 3 učiteljice kaligrafije) 
organizirale tekmovanje. Idejo sem predstavila ravnateljici in pomočnici ravnateljice, ki je 
takoj podprla idejo, saj je tudi sama razredna učiteljica in učiteljica kaligrafije in opaža, da 
ima vse več otrok težave s pisanjem in lepopisjem. 
 
Tekmovanje smo izvedli v mesecu aprilu 2018. Pred tem nas je čakalo veliko dela, saj smo 
morale pripraviti besedila, navodila za učence, tekmovalne pole, kriterije za vrednotenje, 
priznanja in simbolno nagrado za zmagovalce posameznega razreda. Tu nam je v pomoč 
priskočilo podjetje Vivapen iz Celja in nam podarilo lesena nalivna peresa. 
 
Tekmovanja so se udeležili učenci od 3. do 9. razreda. Zanimanje med učenci je bilo veliko, 
saj so se na tekmovanje prijavili kar 103 učenci, tekmovalo pa jih je 100. 
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Tako smo dobili 7 zmagovalcev 1. tekmovanja za 1. Jakčevo pero. Priznanja in nagrade 
(lesena spominska nalivna peresa) so bile zmagovalcem podeljene na valeti in na zaključni 
prireditvi, Izdelke učencev bomo razstavili v septembru 2018.  
 
Učenci, ki so se udeležili tekmovanja, so bili s tekmovanjem zadovoljni, dobile smo 
pozitivne povratne informacije, tako da se že pripravljamo na tekmovanje v lepopisju za 2. 
Jakčevo pero. Želim si tudi, da bi bil ta projekt sprejet na državni ravni in bi veljal kot državno 
tekmovanje v lepopisju. Učence smo ob koncu tekmovanja prosile tudi, da skupaj 
oblikujemo geslo našega tekmovanja in prišli smo do gesla, ki nam je bil izredno všeč, in 
sicer: »KDOR LEPO PISATI ZNA, VELIKO VELJA«. Učiteljice smo bile nad velikim številom 
tekmovalcev navdušene, saj to pomeni, da tudi učenci cenijo lepopisje, pisanje z roko, z 
nalivnim peresom in s pisanimi črkami. Izdelki so nas navdušili, predvsem zmagovalni izdelki 
so imeli dodatno vrednost estetskega pridiha. Več vam bom predstavila na sami 
predstavitvi prispevka. 
 
8 Zaključek 

Sodobni čas in pouk nam narekujeta, da smo pri sami izvedbi čimbolj inovativni in sledimo 
potrebam, ki nam jih narekuje hiter tempo življenja. Potrebno se je ustaviti, si prisluhniti in 
narediti več za svoje telo in svoje zdravje. To pa potrebujejo tudi naši učenci. Ujeti so v 
sistem, ki od njih nenehno nekaj pričakuje, vse se odvija izredno hitro. Smo v času, ko se 
zavedamo vseh svojih pravic, nismo pa pripravljeni za te pravice nič kaj več narediti. In vse 
to hitenje nas utesnuje in spravlja v stres. 
 
Učencem je potrebno ponuditi sodelovanje in pomoč tima in ostalih udeležencev v vzgoji 
in izobraževanju. To pomeni, da se je potrebno povezati s starši in da je njihovo sodelovanje 
s šolo izjemnega pomena. V naslednjem šolskem letu nameravam v projekt interesne 
dejavnosti – kaligrafija povabiti tudi starše. 
 
Učitelj se mora za svoje kvalitetno delo v razredu stalno izobraževati in dopolnjevati, slediti 
je potrebno toku, ki nas vodi skozi proces vzgoje in izobraževanja. V kaligrafiji sem se 
izobraževala 6 let in se stalno izpopolnjujem v pri učitelju kaligrafije Miru Knezu. Šolski 
sistem take oblike izobraževanja ne podpira (ne časovno, ne finančno).  
 
Pri svojem delu sem inovativna, v proces pouka sem vpeljala mnogo dodatnih procesov, ki 
učence sproščajo in jim nudijo pozitivno preživet čas. Zavedam pa se tudi, da moram slediti 
učnemu načrtu. Z roko v roki z vsem tem je delo veliko bolj enostavno. Učenci radi prihajajo 
k interesni dejavnosti in k pouku, predvsem pa sem zadovoljna, da so rezultati in napredek 
učencev vidni. 
 
S tem, da pri pouku vztrajamo, da učenci pišejo z roko, da uporabljajo nalivno pero in pišejo 
s pisanimi črkami, vemo, da učencem pomagamo, da razvijajo svojo fino motoriko, 
možganom nudijo več in bolje. Se pa tudi zavedamo, da je pisava ogledalo naše duše, zato 
zagovarjamo geslo: »KDOR LEPO PISATI ZNA, VELIKO VELJA«, hkrati pa se zavedamo, da je 
pisava pravljična lepota, ki izraža našo dušo in naše misli. 
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Snežana Šeruga  
Osnovna šola Beltinci 

DELO Z NADARJENIMI 
 
Povzetek 
Osnovna šola je kot obvezna in najbolj množična izobraževalna ustanova postala osrednji 
koordinator večine aktivnosti na področju nadarjenosti. 
Vsak nadarjen otrok skriva v sebi nek talent. Kako spodbuditi nadarjenega otroka, da se bo 
razvil do popolnosti? Tako se sprašujejo starši, ki želijo svojemu otroku nuditi kar najboljše 
možnosti za nadaljnje srečno in uspešno življenje. Nadarjenost je šele začetek. Poleg 
nadarjenosti potrebujejo otroci še vztrajnost, trdo delo in potrpežljivost. Na razvoj 
nadarjenosti lahko vplivajo starši in vzgojitelji, vendar pa ne smejo delati razlik med 
nadarjenimi in nenadarjenimi otroki, saj vsem otrokom koristi spodbudno učno okolje.  
Z nadarjenimi učenci se izvajajo različne oblike dela: ure za nadarjene, delavnice za 
nadarjene in tabori, kjer imajo ti učenci priložnost pokazati svojo kreativnost, ustvarjalnost 
in na koncu tudi veliko svojega znanja. 
 
Ključne besede: ure za nadarjene 
 
 

WORKING WITH THE TALENTED 
 
Abstract 
Due to their compulsory nature, Slovenian elementary schools, also being the country’s 
most mass institutions, have become central coordinators of majority of talented-related 
activities. 
Every talented child possesses a certain gift. How can talented children be encouraged to 
develop their gift to perfection? Parents who wish to give their children the best 
opportunities for a happy and successful life, ask themselves these questions. Talent, as 
such, is only the beginning. Children also have to develop persistence, work habits, and 
patience. Parents and teachers can have an effect on a child's talents, but should in no way 
treat untalented children differently, as all children will benefit from an encouraging 
teaching environment.  
There are different ways of working with talented pupils: classes for talented pupils, 
workshops for the talented and camps which encourage them to display their creativity 
and the rich knowledge they possess. 
 
Keywords: classes for the talented children 
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Uvod 

Zakon o osnovni šoli pravi, da so nadarjeni učenci tisti, ki izkazujejo visoko nadpovprečne 
sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali 
športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da 
jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, 
druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.(ZOsn-11.člen) 
Tri tipične značilnosti, ki veljajo za nadarjene, je opisala Ellen Winner v svoji knjigi Nadarjeni 
otroci, miti in resničnost (2005, str. 2, 3). Pravi, da je za nadarjene značilno naslednje: 
- predčasna razvitost  

Nadarjeni otroci se razvijejo predčasno. Prve korake v obvladovanju nekega področja 
naredijo hitreje, kot je to običajno. Prav tako na tem področju napredujejo hitreje od 
povprečnih otrok, ker se znotraj področja izredno lahko učijo. Izraz področje se nanaša 
na organizirana področja znanja, kot so: jeziki, matematika, glasba, likovna umetnost, 
balet, gimnastika ... 

- vztrajno delajo po svoje 
Nadarjeni otroci poleg tega, da se učijo hitreje od povprečnih otrok, se učijo tudi 
kvalitativno drugače. Oni delajo po svoje: od odraslih iščejo minimum pomoči in 
mentorstva pri obvladovanju področja, na katerem so aktivni, ker se v glavnem učijo 
samostojno. Odkritja, do katerih pridejo, so zanje razburljiva in motivacijska, vsako tako 
odkritje pa pelje otroka korak naprej. Ti otroci pogosto samostojno izumljajo pravila 
znotraj same aktivnosti in delajo nove, neobičajne načine reševanja problema. 

- želja po obvladovanju 
Nadarjeni otroci so resnično motivirani, da bi razumeli smisel področja, v katerem kažejo 
znake predčasne razvitosti. Izražajo intenziven interes, imajo sposobnost ostrega 
fokusiranja. Ko so okupirani z učenjem, doživljajo stanje »tekočnosti« – optimalno stanje, 
pri katerem se poglobijo v snov in izgubijo občutek za zunanji svet. 

 
To so bili trije načini, po katerih naj bi se nadarjeni otroci kvalitativno razlikovali od 
povprečnih otrok, ki so pridni, marljivi in motivirani za delo in ki prav tako lahko dosežejo 
uspehe.  
 
V raziskavah je možno zaslediti, da imajo nadarjeni otroci nekatere lastnosti, ki jih ne 
najdemo pri drugih ali pa so le-te pri nadarjenih bolj izrazite. Vendar pa ti otroci ne tvorijo 
neke homogene skupine, saj obstajajo razlike tudi znotraj skupine nadarjenih. Osebnostne 
lastnosti, ki jih najdemo pri nadarjenih, se nanašajo na različna področja: miselno-
spoznavno področje, učno-storilnostno področje, motivacija, socialno-čustveno področje. 
Dokazano pa je tudi, da kljub svojim nadpovprečnim sposobnostim in potencialom vsi 
nadarjeni posamezniki niso uspešni. To lahko najbolj opazimo učitelji v šolah, ki imamo z 
njimi največ stikov.  
 
V strokovni literaturi se v povezavi z nadarjenostjo pojavljata dva izraza z različnima 
pomenoma - nadarjenost in talentiranost. Nadarjeni so tisti otroci, ki imajo izredne 
sposobnosti na različnih področjih: inteligence, kreativnosti in drugih človeških 
prizadevanj. Nadarjeni otroci torej dosegajo visoke dosežke na različnih področjih.  
 
Talentiranost pa je pojem, ki se nanaša na ožjo in specifično sposobnost otroka. Takšni 
otroci dosegajo izredne dosežke na določenem področju (Povzeto po Juriševič 2012: 21). 
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Kako odkrivamo nadarjene učence? 
V osnovni šoli se k tematiki nadarjenih učencev pristopa na osnovi dveh dokumentov: 
Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999, v 
nadaljevanju Koncept OŠ) in Operacionalizacija Koncepta: odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli (2000, v nadaljevanju Operacionalizacija koncepta OŠ). 
 
Delo z nadarjenimi pomeni korist za vse učence, ne samo za nadarjene. 
 
Na OŠ Beltinci smo v skladu s Konceptom z odkrivanjem nadarjenih otrok začeli leta 2003. 
Na temo nadarjenih učencev smo izvedli dve predavanji za učiteljski zbor z namenom, da bi 
lažje razumeli nove zahteve, ki so bile postavljene pred nas. Sam postopek odkrivanja 
zahteva veliko dela. Potreben je bil predvsem nov način načrtovanja in dela pri pouku, 
potrebno je bilo iskati drugačne oblike in metode dela, ki so nadarjenim in tudi ostalim 
učencem omogočile, da so lahko v celoti izkoristili svoje znanje in sposobnosti. 
 
V samem začetku smo za nadarjene organizirali sobotne šole, eno izmed možnih 
dejavnosti, s katero smo na nek način zadostili posebnim potrebam nadarjenih učencev. Te 
delavnice so bile v začetku zelo obiskane, s časom pa je bilo prijav vedno manj, zato se je 
bilo treba odločiti za nov način dela. 
 
Z uvedbo devetletne osnovne šole smo prešli na drugačne oblike dela, in sicer smo začeli 
organizirati tabore za nadarjene in t. i. ure za nadarjene učence (delavnice za nadarjene). 
 
Kako poteka to delo? 
 
Šola ponudi tabore ali ure z vsebinami, ki jih določi mentor oziroma učitelj, ki te ure izvaja. 
Učenci pri izbiri vsebin redko odločajo. S tem pa se učencem ne omogoča, da bi se razvijali 
na svojih močnih interesnih področjih, temveč jim »vsilimo« dodatne sklope snovi, ki so za 
vse enaki (kvantiteta namesto kvalitete).  
 
Tudi sama sem v šol. letu 2017/18 pri urah DDP izvajala te ure kot učiteljica matematike in v 
nadaljevanju bi predstavila svoje delo. 
 
V vsaki delavnici sem si zastavila naslednje cilje:  

- poglobiti in razširiti nova znanja,  
- razširiti interese,  
- spodbuditi ustvarjalnost in sodelovanje med učenci v skupini. 

 
V 5. razredu sem pripravila 2. uri dela z odpadnim papirjem – ORIGAMI. Origami ima številne 
koristi in velja za zabavno in sproščujočo dejavnost. Med prednosti origamija štejemo 
urjenje spomina, omogoča pa tudi dobro vajo za urjenje natančnosti in potrpežljivosti. 
Beseda origami je skovanka iz besed ‘ori’, ki v japonščini pomeni zgibanje, in ‘kami’, ki je 
japonska beseda za papir. 
Prvo uro smo opravili za pogovor o delu in si pogledali nekaj primerov na kanalu YouTube. 
Dogovorili smo se, da bomo izdelali iz papirja srce in okrasno zvezdico. Za izdelke smo 
uporabili odpadni papir. 
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V drugi uri je vsak učenec izdelal srce iz papirja (najprej skupaj – vodeno, potem pa še sam 
po spominu) in eno okrasno zvezdico. 
 
V 6. in 7. razredu sem izvedla nekaj ur na temo TANGRAM, ki je sicer kitajska igra, stara nekaj 
stoletij. To je miselna igra, saj si pri tej igri prizadevamo sestaviti like oziroma figure, ki so 
kot silhuete. SSKJ razlaga besedo silhueta kot: temno, v obrisih vidno postavo, stvar). 
 
6. razred – 5 ur 
Za uvodni del smo porabili dve uri. 
1. in 2. ura 
Z učenci sem se pogovorila o delu, ki nas čaka v naslednjih urah. Predstavila sem jim miselno 
igro TANGRAM. Dogovorili smo se o pripomočkih, ki jih bomo potrebovali in pogledali nekaj 
primerov te sestavljanke. 
Za izdelavo smo uporabljali papir iz starih revij, ker smo EKO šola in smo ostanke potem 
lahko oddali, ko smo imeli zbiranje starega papirja 
Vsak učenec si je iz kvadratne plošče (18 cm x 18 cm) izrezal like, ki so potrebni za 
sestavljenko. Sestavljenka je bila razdeljena na sedem delov. Razmišljali smo o tem, kako je 
potrebno te dele narisati v kvadrat in kateri liki nastanejo. Like smo poimenovali.  
Zelo pomembna je bila natančnost pri načrtovanju in izrezovanju. 
3. in 4. ura 
Naslednji dve uri smo sestavljali različne figure, živali in predmete( Foto 3 in 4 ), učenci so 
dobili predloge, pomanjšane, črno-bele. 
5. ura 
Zadnjo, peto uro, smo pripravili plakat, na katerega smo nalepili nekaj figur. 
 
7. razred – 5 ur 
V sedmem razredu smo delali na podoben način, ampak s to razliko, da smo tu uporabili 
»magično jajce - jajčno sestavljenko«, iz katere smo sestavljali zgolj ptiče. 
1. in 2. ura 
Vsak učenec je dobil slikico in navodila, kako iz kartona izdelati sestavljenko - magično jajce. 
Izdelava, izrezovanje in barvanje - to je trajalo dve uri. 
Tudi v 7. razredu si je vsak učenec izdelal dve sestavljenki, eno večbarvno in eno enobarvno.  
3. in 4. ura 
Naslednji dve uri smo sestavljali ptice (pomanjšane vzorce so dobili na listu). 
5. ura 
Zadnjo, peto uro, smo spet pripravili plakat. 
Zaključek – 1 ura 
Ko smo zaključili delo v vseh treh skupinah, smo imeli še eno skupno uro, v kateri so skupine 
predstavile svoje delo in svoje izdelke. Na to zaključno uro smo povabili tudi druge učence, 
vodstvo šole in svetovalne delavce, ki na naši šoli spremljajo delo z nadarjenimi učenci. 
 
Zaključek  

Nadarjenost je sestavljena iz več sestavin: nadpovprečno razvitih sposobnosti, 
ustvarjalnosti oz. kreativnosti, osebnostnih značilnosti, predvsem pa je pomembna 
motivacija. Te v naših delavnicah ni manjkalo. Zastavljeni cilji so bili doseženi, delovno 
vzdušje je bilo izjemno. Prisotna je bila tudi tekmovalnost (v smislu kdo sestavi več figur), 
kljub temu pa so bili učenci pri taki obliki dela uspešni, zelo zadovoljni in sproščeni. 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

750 

Po vseh prebranih definicijah o nadarjenosti, s katerimi sem se srečala, in tudi z lastnimi 
izkušnjami druženja z nadarjenimi učenci pri pouku in v delavnicah za nadarjene, sem 
ugotovila, da so nadarjeni učenci tisti, ki v določenem pogledu prekašajo primerjalno 
skupino enako starih otrok v razmišljanju, natančnosti, koncentraciji, ustvarjalnosti in 
pripravljenosti početi nekaj drugačnega. 
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Nataša Šiftar  
Osnovna šola I Murska Sobota 

INTERESNA DEJAVNOST ANGLEŠKI GLEDALIŠČNIKI TER IZZIVI, OVIRE IN 
UVIDI NA POTI DO UPRIZORITVE 

 
Povzetek 
Zaradi hitrega razvoja se v šolskem obdobju poraja potreba po vseživljenskem učenju in za 
spodbujanje le-tega so interesne dejavnosti zelo primerne. Vključevanje gledališke igre in 
njenih pristopov v učni proces med drugim vpliva na večjo motiviranost učencev, 
samoiniciativnost, trajnost osvojenega znanja. Moj prispevek se osredotoča na 
predstavitev interesne dejavnosti kot take, njenih funkcij, načel in ciljev kot tudi na izvedbo 
gledališke interesne dejavnosti v tujem jeziku, ki sem jo na naši šoli prevzela kot mentorica. 
 
Ključne besede: gledališče, ID, motiviranost, vseživljensko učenje 
 
 

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITY ENGLISH THEATRE PLAYERS AND 
CHALLENGES, OBSTACLES AND INSIGHTS ON THE WAY TO THE 

PERFORMANCE 
 
Abstract 
Due to rapid development the need for the life-long learning appears during the school 
period. In order to encourage such learning, extra-curricular activities are very 
appropriate.The inclusion of the theater play and its approaches in the learning process 
influences, among other things, the motivation of pupils, self-initiative, the durability of the 
acquired knowledge. My contribution focuses on the presentation of interest activities as 
such, its functions, principles and goals, as well as the performance of the theater activity 
in a foreign language, which I took over as a mentor at our school. 
 
Keywords: theatre, extracurricular activity, motivation, lifelonglearning 
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Uvod 

V današnjem multimedijskem in tehnološko razvitem svetu, v katerem je skoraj vse 
zaželjeno dosegljivo na en sam klik, je učenje tujega jezika, predvsem angleščine, postalo 
malodane, če že ne zagotovo, tako spontano kot učenje materinega jezika. Vsako leto vse 
več učencev prihaja k pouku tujega jezika kot novega učnega predmeta v 2. triletju z 
določenim predznanjem, ki je bodisi pridobljeno na predhodnih tujejezičnih tečajih, 
integrirano v pouk 1. triletja, osvojeno skozi t.i. računalniške igrice ali "surfanje" po spletu, 
gledanje tujejezičnih oddaj, serij ter filmov ipd.. Ne glede na široka paleto možnosti 
osvajanja tujega jezika, učenci ob klasičnem načinu poučevanja besedišča in slovničnih 
struktur, kljub velikemu predznanju, predvsem na govorno-sporazumevalnih zmožnostih, 
postanejo pasivni, nemotivirani in nezainteresirani za nadaljnje osvajanje znanja tujega 
jezika, kar postaja vse bolj očitno proti koncu 3.triletja. Dandanes smo ljudje prekomerno 
vpeti v stres zaradi obveznosti, odgovornosti, zadolžitev itd., kar pri učencih povzroča 
odpor in negativen odnos do šole, dela, odgovornosti, zato bi se učitelji morali posluževati 
in učencem nuditi čim več takšnih oblik dela, ki dvigujejo motivacijo, razvijajo domišljijo, 
omogočajo spontano izkazovanje pridobljenih znanj in veščin in prispevajo k osvajanju 
trajnega znanja. Mednje spadajo tudi gledališke metode in tehnike poučevanja, saj 
kognitivne, psihomotorične in afektivne spretnosti, ki jih lahko pridobimo z uporabo 
gledališkim dejavnosti, ustvarjajo motivirane, inteligentne učence, ki so se pripravljeni učiti 
celo življenje (Moore 2004) (Krnc 2008, str. 14). 
 
Namen in cilj prispevka 

Čeprav sem uvodoma na kratko izpostavila mnenje o učenčevem osvajanju znanja tujega 
jezika sem s tem predvsem želela preiti na prepričanje, ki se je pri iskanju potrditev v 
literaturi izkazalo za resnična, da bi z uvajanjem čim več "gledaliških" pristopov pri učenju 
marsikaterih učnih vsebin na številnih predmetnih področjih lahko pripomogli k učenčevi 
večji lastni motiviranosti, večji zainteresiranosti, globljemu in bolj dolgoročnemu 
ponotranjenju in osvajanju znanja in ne nazadnje ozaveščanju učenčevega zadovoljstva ob 
pridobljenem znanju. Ker sem se večkrat tudi sama posluževala "gledaliških pristopov" pri 
pouku angleščine pri osvajanju različnih učnih vsebin, predvsem v 2. triletju, in ker so se 
učne ure izpeljane s pomočjo le-teh izkazale za zelo uspešne, zanimive, kratkočasne, 
sproščujoče in ne nazadnje zabavne, sem si želela še več "gledališča", zato sem v preteklem 
šolskem letu prevzela dramsko interesno dejavnost. Namen prispevka je predvsem 
predstaviti to interesno dejavnost, ki sem jo poimenovala "Angleški gledališčniki", njen 
zasnovan letni načrt in željo po realizaciji zastavljene ideje, primer dobre prakse kot tudi 
ovire, izzive in težave, ki so se skozi realizacijo ur pojavljale; vse skupaj pa je nekoliko 
podkrepljeno s teorijo vzeto iz različnih virov, ki zagotavlja in nam daje krila, da smo na 
dobri poti, če vse bolj osmišljujemo pomen gledališke igre v šoli tako v obveznem kot v 
razširjenem programu.  
 
Interesna dejavnost 

Interesna dejavnost predstavlja pomemben člen v vseživljenskem učenju posameznega 
učenca. Šole jih ponujajo izven obveznega pouka v okviru razširjenega programa z 
namenom, da se učenci prostovoljno vključujejo vanje ter v sproščujočem okolju odkrivajo 
in razvijajo svoja področja interesa na kakovosten način, jih uvajajo v svoja življenja in s tem 
koristno preživljajo svoj prosti čas.  
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ID izvaja učitelj-mentor, katerega naloga je načrtovanje, usmerjanje in evalviranje poteka 
interesne dejavnosti kot tudi vodenje, usmerjanje ter spodbujanje učencev k spoznavanju 
pomembnosti lastnega učenja in razvoja interesov. Pri svojem delu je mentor večinoma v 
vlogi svetovalca, spodbujevalca, ki učencem omogoča soustvarjanje programa posamezne 
interesne dejavnosti. Poznati in izvajati mora aktivnosti in ustvarjalnost posameznika. 
Poznati mora razvojne značilnosti učencev, znati aktivirati ustvarjalnost posameznika, 
razumeti mora sodobne metode in oblike dela in jih vključevati v zadane aktivnosti 
interesne dejavnosti, saj le-te predstavljajo pomemben del profesionalnih spretnosti in 
spodbujajo psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike. 
 
Znotraj interesne dejavnosti je učenec zelo produktiven ter celostno, čustveno in miselno 
aktiven. Njen temeljni namen je, da učenec zna pridobljena znanja uporabiti v svojem 
prostem času, ki so lahko kasneje tudi izhodišča za nadaljnje izobraževanje. Interesna 
dejavnost nima predpisanih učnih načrtov in s tem tudi ne standardov znanj, ki naj bi jih 
učenci dosegli saj temelji na prostovoljnem pristopu, zato se tudi ne vodi nobena 
dokumentacija o učenčevem napredku. 
 
Interesna dejavnost učencu omogoča uresničevanje velikega števila splošnih vzgojno-
izobraževalnih ciljev, kot na primer: zadovoljevanje in razvijanje lastnih potreb, interesov, 
sposobnosti in talentov; razvijanje miselnih procesov; usmerjanje pridobljenih znanj v 
družbenem okolju; moralni, intelektualni in osebnostni razvoj učenca; povezovanje teorije 
s prakso; spoznavanje poklicnih interesov; razvijanje spoštovanja do sebe in drugih; 
razvijanje socialno-komunikacijske spretnosti in veščin, ki med drugim vključujejo razvoj 
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, spoznavanje namena sodelovalnega 
dela, navajanje na konstruktivno reševanje konfliktov, soustvarjanje dobre klime, 
prispevanje k dobrim medosebnim odnosom, ipd.. 
 
Med najpomembnejšimi načeli, ki pripomorejo h kvalitetnemu izvajanju interesne 
dejavnosti so načelo vseživljenskosti (učenec ozavesti, da učenje nudi zadovoljstvo, da s 
pomočjo lastnih sposobnosti uvidi uporabnost pridobljenih znanj za vseživljensko učenje), 
načelo soustvarjanja (aktivna vloga učenca), načelo (samo)vrednotenja, ki učencu 
omogoča zavedanje in sprejemanje lastnih močnih in šibkih področij, potem pa so še načelo 
prostovoljnosti, prehajanja, lastnega interesa, povezovanja in sodelovanja. 
 
Gledališče v šoli 

Sama doživljam gledališče kot prizorišče, ki ti daje številne možnosti: od vživljanja v paleto 
različnih dogodkov in značajskih lastnosti oseb, kreativnosti, čudenja, igrivosti in svobode, 
razbremenitve od vsakodnevnih obveznosti in vzorcev, pa vse do preseganja lastnih 
zmožnosti. Po besedah avtorice knjige Kup veselja Simone Merljak je gledališče eno samo 
veselje, za ustvarjalce, gledalce predvsem pa za mlade igralce (Merljak 2017, str. 5). 
 
S frontalnim načinom poučevanja učitelji zmerom težje pridobivamo pozornost, 
zainteresiranost in motiviranost učencev, saj imajo preveč energije, ki jo težko krotijo, zato 
je vključevanje gledaliških pristopov prava osvežitev in premik od pasivnosti k aktivnosti 
učencev. Naj navedem samo nekaj primerov posluževanja teh metod oz. pristopov k 
lažjemu in hitrejšemu učenju ter pomnjenju: uporaba mimike za osvajanje besedišča, 
uprizarjanje krajših dialogov in pogovorov iz učbenika znotraj razreda, učenje jezika skozi 
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petje pesmic, petje in interpretacija pomena pesmic z gibi, igra vlog, ustvarjalni gib, igra z 
lutko, ipd.. 
 
O pomenu uporabe gledaliških oblik znotraj učnega procesa je v svoji magistrski nalogi 
analizirala Helena Krnc, ki je s pomočjo raziskav prišla do ugotovitev, da vključevanje 
gledališča v učni proces omogoča učencem celostno vključevanje v tovrstne dejavnosti in 
da s poučevanje z gledališkimi metodami dosežemo boljše učinke, saj te metode motivirajo 
učence in spodbujajo kolektivni duh v razredu, popestrijo pouk in prispevajo k 
ustvarjalnosti, sodelovanju ter motiviranosti učencev. Obenem navaja, da so dramske 
aktivnosti del naravnega razvoja otrok (Krnc 2008, str. 13). Skozi predšolsko odraščanje 
otroci se s simbolno igro vživljajo, posnemajo in uprizarjajo dogajanje okrog sebe. Takšna 
igra nima ne gledalcev ne scenarija, sicer preide iz simbolne v gledališko igro. Gledališka 
igra v šoli lahko nadomesti simbolno igro, saj se otroci radi gibajo, so radi v stiku z drugimi, 
skozi njo se lahko izrazijo, identificirajo, pokažejo svoje zmožnosti; uči jih potrpežljivosti, 
razumevanja drugih, nudenja podpore in pomoči drugim, sodelovanja v skupini in 
izkazovanja lastnih spretnosti za čim boljšo uprizoritev obravnavanega besedila. 
 
Gledališče omogoča oz. prinaša skupini vitalnost, svežino, radost, motiviranost, željo po 
komunikaciji, razvijanju domišljije, reševanju konfliktov v skupini ali nastalih vrzeli pri učenju 
dramskega besedila, pozitivno kritičnost, samostojno mišljenje, kreativnost....bolj 
introvertiranim učencem omogoča lažje vključevanje in socializacijo, ekstrovertiranim pa 
izkazovanje svojih skritih talentov na tem področju. Ob vsem tem pa spodbuja vedno nove 
in zanimive ideje pri igralcih. 
 
Interesna dejavnost Angleški gledališčniki 

Glede na navedeno v uvodu v zvezi z spontanostjo osvajanja angleškega jezika mladih v 
današnjem svetu, zaradi angleščine kot prvega tujega jezika na naši šoli, zaradi vidnih 
uspehov učencev na področju tekmovanj in NPZ iz angleškega jezika ter predvsem zaradi 
spleta okoliščin in priložnosti, ki so se pojavile pred začetkom preteklega šolskega leta, se 
je porodila ideja o izvedbi gledališke interesne dejavnosti v angleškem jeziku. Namen je bil 
oblikovati celovito plesno-glasbeno-gledališko predstavo, natančneje uprizoritev muzikla 
vzetega iz knjige Kup veselja avtorice Simone Merljak. Glede na zadostno število prijavljenih 
učencev je tako načrt ID Angleški gledališčniki v sredini septembra prešel iz faze 
načrtovanja v fazo izvajanja. V samem letnem načrtu so bili podani najbolj optimalni pogoji 
za izid končnega cilja navedenega zgoraj, od vseh sodelujočih pri predstavi, vse do okvirno 
razčlenjenega programa dela ter zastavljenih splošnih in specifičnih ciljev, s pomočjo 
katerih učenci po svojih interesih in zmožnostih skupaj z mentorjem:  
Splošni cilji: 

- uprizorijo dramsko besedilo, 
- se zavedajo o pomenu kultiviranega obnašanja,  
- razvijajo psihomotorične veščine,  
- spodbujajo občutek estetskega obnašanja,  
- razvijajo zanimanja za različne oblike javnega nastopanja,  
- oblikujejo sposobnosti kritičnega opazovanja,  
- vzgajajo občutek za zdravo in kulturno medčloveško komunikacijo,  
- razlikujejo med banalnim in oblikovanim nastopom,  
- prepoznajo govorico nastopajočega;  
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Funkcionalni cilji: 
- pripravijo oz. sodelujejo pri pripravi uprizoritve dramskega besedila, 
- soustvarjajo in spreminjajo in vključujejo izkušnje iz lastnega doživljanja sveta, 
- spreminjajo oz. prevajajo primarno besedilo v tuji jezik,  
- dodajajo svoje ideje, predloge, zamisli pri plesnih, pevskih in dramskih delih 

scenarija,  
- vadijo in razvijajo bazične tehnike igre (gibanje in statičnost v prostoru, kretnje, 

mimika, ritem, odnosi med soigralci, telesna (gibalno-plesno-pevska) izraznost v 
prostoru in času, 

- uporabljajo tuji jezik v dramskem besedilu naučen znotraj in izven pouka, 
- pojejo poznana angleške pesmi med dramskim besedilom, 
- uprizorijo dramsko besedilo na šolskem nastopu, 
- se pogovorijo o uprizoritvi, analizirajo in argumentirajo, 
- spodbujajo svojo ustvarjalnost in razvijajo samozavest pri igranju vlog. 

 
Vendar pa se je kaj hitro izkazalo, da je načrtovanje eno, realizacija pa drugo oz. z drugimi 
besedami povedano od ideje do cilja je pot včasih lahko daljša kot predhodno načrtovano. 
V nadaljevanju so prikazana odstopanja od načrtovanega in uspešne ter zadovoljive rešitve, 
ki so se na poti do evalvacije interesne dejavnosti pojavljale. 
 
Prvi dve "oviri", s katerima smo se soočili že na uvodni uri z nadobudnimi igralci, sta bila 
načrtovano število ur interesne dejavnosti (35ur) in pa igralska zasedba glede na spol. 
Najprej smo ozavestili, da znotraj danega števila ur predstava ne bo ugledala luč in da bomo 
morali te ure najmanj podvojiti, če ne celo potrojiti. Učencem ta informacija na začetku ni 
predstavljala večje težave, saj so zelo motivirani komaj čakali na igralske podvige. Tako smo 
se srečevali enkrat tedensko po 2, včasih tudi po 3 šolske ure skupaj, vendar nikoli v celotni 
zasedbi predvsem zaradi izven-šolskih dejavnosti in obveznosti učencev ne glede na 
dejstvo, da smo tekom šolskega leta dejavnost prestavljali tudi na druge dni v tednu. Druga 
težava, ki v prvi tretjini načrtovanega dela ni bila bistvena, saj je ta čas bil namenjen 
prevajanju predstave iz slovenskega v angleški jezik, pa je glede na igralsko zasedbo po 
izvornem scenariju bil primanjkljaj fantovskih igralskih vlog. Tako smo upajoči na rešitev, 
medtem ko je potekalo prevajanje scenarija in ob tem že delno memoriziranje vsebine le-
tega, z optimizmom in različnimi pristopi iskali na naši šoli vsaj še dva igre željna fanta. 
 
Program osnovnošolskega izobraževana za interesne dejavnosti med drugim navaja, da 
kvalitetna izvedba interesne dejavnosti temelji na možnostih, da učenec čim bolj zadovolji 
svoje interese, da sooblikuje dejavnost v vseh fazah in da aktivira svoje sposobnosti v čim 
bolj sproščenem delovnem vzdušju. Učenci so se tako spontano sami oblikovali v manjše 
skupine po 2 ali 3, večinoma glede na starost in osebnostne lastnosti, prejeli kopije izvirnega 
scenarija in ga prevajali. Učenci so si sami določali tempo aktivnosti glede na njihove 
sposobnosti. Tako so učenke devetih in deloma tudi osmih razredov pri urah hitreje 
dokončale svoj del zadolžitev kot učenke šestih razredov, ki so potrebovale potrditve o 
ustreznosti prevedenega kot tudi ponujene boljše možnosti prevodov. Pri tem delu so v 
ospredje stopili nekateri cilji in načela interesne dejavnosti, kot npr.: razvijanje miselnih 
procesov, razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, prispevanje k 
medosebnim odnosom, medvrstniška pomoč in učenje, ipd..  
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Program tudi navaja, da je pri izvedbi interesne dejavnosti med drugim pomembno 
prilagajanje tempa dela skupini, saj se je izkazalo, da zaključitev prevoda celotnega 
scenarija ni bil izveden glede na okviren načrt dela v mesecu oktobru, ampak šele mesec 
dni pozneje (6 ur več). Ključno pri tem pa je, da so učenci pri tem delu zelo uživali, se 
dopolnjevali, si pomagali in eden drugega popravljali ob napakah, izkazovali svoje znanje 
angleščine, ga utrjevali in nadgrajevali, s čimer smo dosegali nekaj zastavljenih ciljev v 
letnem delovnem načrtu: oblikujejo sposobnosti kritičnega mišljenja, soustvarjajo in 
spreminjajo primarni scenarij, uporabljajo tuji jezik v dramskem besedilu naučen znotraj in 
izven pouka, spreminjajo oz. prevajajo besedilo iz slovenskega v angleški jezik. Po 
končanem prevodu so sledili pregled in morebitni popravki prevodov s strani mentorice, 
branje scenarija, dodeljevanje vlog ter spreminjanje dodeljenih vlog glede na 
razpoložljivost igralske zasedbe. V tem času posvečenem preoblikovanju scenarija na več 
načinov (izpuščanje prizorov, spreminjanje določenih delov besedila, dodeljevanje vlog 
učencem,...) se je namreč iskanje dodatnih igralcev izkazalo za manj uspešno: pridobili smo 
le enega učenca iz 5. razreda, nakar je bilo potrebno zopet spreminjati dodeljene vloge 
zaradi prevelikih starostnih razlik glede na najstniško vsebino scenarija. Tako je v manj kot 
dveh tretjinah nastal natisnjen in vezan scenarij za vsakega posameznega igralca, ki na 22 
straneh vključuje od 2 do 10 prizorov v petih dejanjih, naslove pesmi, ki predstavljajo 
glasbene vložke in občasne komentarje o dejanjih igralcev na odru. 
 
V nadaljevanju so se začele težko pričakovane dramske vaje v učilnici, ki ni ponujala 
optimalnih pogojev za vživljanje v dogajanje in sceno. Pa vendar smo večinoma s šolskim 
inventarjem (mize, stoli) ustvarili simulacije scene oz. prizora, ki so ga učenci utrjevali. 
Utrjevanje začetnih prizorov se je precej hitro izkazalo za bolj zamudno kot pričakovano in 
planirano, saj je vključevalo več različnih aktivnosti, ki jih je bilo potrebno utrditi in izpiliti do 
določene mere zadovoljivosti za zaključno predstavitev: 

- učenje besedila na pamet, 
- utrjevanje pravilne izgovorjave,  
- utrjevanje ustreznega naglaševanja na ravni besed in povedi, 
- ponotranjenje in vživljanje v besedilo, 
- izkazovanje različnih čustev ob artikulaciji, 
- vpletanje gestikulacije v govor (mimika obraza in telesa), 
- odzivanje na soigralčevo besedilo oz. na pomen izgovorjenega,  
- osredotočanje na plesno-gibalno-retorično "popolnost" posamezne vloge, ipd.. 

 
Do zadnje tretjine ur interesne dejavnosti je bilo utrjeno 1. dejanje s 10. prizori. Po 
vsakokratnih dve do tri urnih vajah smo naredili kratko ustno evalvacijo, s katero smo se 
soočili tako z rezultati kot z ovirami (časovna stiska, občasna odsotnost učencev) in 
poskušali najti rešitve. Ena izmed teh je bila uporaba manjšega gledališkega odra v naši mali 
telovadnici, ki je igralcem dala novega elana. Vendar je to bila le enkratna priložnost zaradi 
slučajne sprostitve zasedenosti telovadnice, ki je obrodila le manjši napredek pri gledaliških 
vajah.  
 
Čeprav naj bi bil muzikal uprizorjen prvič le za učence naše šole v okviru zaključne prireditve 
ob koncu šolskega leta, torej na čim bolj dostopnem nivoju za vse učence, je postajalo vse 
bolj očitno, da zastavljen cilj ne bo uresničen znotraj enega šolskega leta. V načrtu je 
planirano sodelovanje tudi z drugimi učitelji, ki so sprejeli svoje vloge ob začetku šolskega 
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leta, vendar so druge prioritetne zadolžitve odvzemale čas in prostor našemu delu (večina 
učenk ID je bila hkrati učenk pevskega zbora; revija pevskih zborov). 
 
Ker na naši šoli poteka tudi dvoletni Erasmus + projekt z naslovom "What about your blue?" 
v katerem posredno lahko sodelujemo tudi drugi učitelji, sem neizživete igralske 
sposobnosti učenk sprostila v novi ideji. Na določeno tematiko tega projekta (voda) so 
učenci dobili splošne smernice in nekaj okvirnih idej za nove podvige. Izvajanje interesne 
dejavnosti omogoča tudi fleksibilnost zastavljenih ciljev in njihovo spreminjanje glede na 
pogoje, potrebe in želje vseh vpetih. Tako so učenci zopet samooblikovali tri manjše 
skupine, znotraj katerih so nastali dva krajša scenarija o vodi (nesmotrna poraba vode) in 
eno pesniško besedilo. Vloga mentorja je bila v fazi ustvarjanja besedil le minimalna 
(dopolnjevanje, lektoriranje besedil). Sledilo je nekaj vaj za uprizoritev besedil, nato so 
učenci s pomočjo šolske kamere in mobilnih telefonov vsa tri besedila posneli. S pomočjo 
računalniškega programa so uspešno nastali trije kratki filmi, s katerimi so se drugi učenci 
naše šole predstavili na gostovanju v Turčiji. V tej fazi so v ospredje stopili zopet drugi cilji 
interesne dejavnosti: spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti, s pomočjo 
učitelja ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo pred kamero ter se učijo delati 
v skupini, si ogledajo posnetke, se o njih pogovarjajo in jih skušajo vrednotiti, uporaba 
tujega jezika v dramskih prizorih,... 
 
Zadnja ura interesne dejavnosti je vključevala ustno evalvacijo dela vseh vključenih, ki je 
pokazala nadaljnjo motiviranost večine učencev in mentorice, željo po realizaciji 
zastavljenega cilja, po novih odrskih izkušnjah, po sprejemanju glasbeno-plesnih izzivov, 
predvsem pa po druženju in osvajanju novih znanj. 
 
Zaključek 

Ob vsem navedenem se izkazuje da je gledališče v številnih oblikah izvajanja dobrodošlo, 
priporočano in zlasti željeno, da pa projekt kot je muzikal na osnovnošolski ravni zahteva 
vključenost širšega in v naprej potrjenega tima sodelujočih, jasno zastavljenih meril glede 
prisotnosti vseh sodelujočih, veliko medsebojnega dogovarjanja, dopolnjevanja in pomoči 
na ravni celotne šole, kot tudi ugodnejše prostorske in IKT možnosti za priprave in 
nazadnje, kar je najpomembneje, širši časovni okvir za uspešno realizacijo takšnega 
projekta. S takšnimi uvidi se nadobudno podajamo v novo šolsko leto v želji po uresničitvi 
zadanega cilja. 
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Natalija Šimon  
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana 

BRALNA ZNAČKA NA RAZREDNI STOPNJI 
 
Povzetek 
V prispevku je predstavljen pomen bralne značke v osnovni šoli, na razredni stopnji. Branje 
se v osnovni šoli lahko vzpodbuja tudi tako, da učence pridobimo k bralni znački. Le-ta v 
prvem triletju vključuje tudi starše tako, da berejo svojim otrokom. S tem razvijajo 
družinsko branje, ki je dobra popotnica v otrokovem nadaljnjem življenju in pridobivanju 
začetnih bralnih izkušenj. V drugem triletju je pri bralni znački pomembno, da pogovor o 
predstavljenih knjigah poteka tako, da bralec pove, kateri del besedila se mu je najbolj 
vtisnil v spomin in zakaj, kakšno je njegovo mnenje o glavnih in stranskih junakih, o avtorju 
ali ilustratorju. Bistvenega pomena je to, kako mladi bralci razumejo, vrednotijo in kaj 
doživljajo ob prebiranju knjig. Bralna značka je tekmovanje, ki je prijetno od prvega do 
zadnjega trenutka. Je tekmovanje, kjer so zmagovalci tudi tisti, ki jim je pri vseh drugih 
tekmovanjih spodletelo. To je tekmovanje, v katerem ni poražencev. 
 
Ključne besede: bralna značka, branje, vzgajanje, tekmovanje 
 
 

READING BADGE IN ELEMENTARY SCHOOL 
 
Abstract 
This article discusses the importance of the reading badge in elementary school. One of the 
ways of promoting reading in elementary school is by inviting students to compete for the 
reading badge. In the first three grades, this involves parents reading to their children. This 
develops family reading, which is a great starting point for learning first reading skills and 
a good foundation for the child’s future. In the next three grades, the reading badge 
focuses on asking the reader about parts of the book that they remembered the most and 
reasons for that, and encouraging them to express their opinion about the main and other 
characters, the author, or the illustrator. It is essential how young readers understand, 
evaluate and experience books. The reading badge is an enjoyable competition from 
beginning to end. It is a competition in which everyone can succeed. It is a competition 
without losers. 
 
Keywords: reading badge, reading, education, competition 
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1 Uvod  

Branje je sanjarjenje. Je vstopanje v svet domišljije, ki si ga delita bralec in pisec. Pomeni 
prehajanje od besed do zgodbe in odstiranje prikritega pomena. Umetnost branja osmišlja 
svet in raztaplja človekove meje sveta. Že zgodaj in še pozno. Knjige postanejo veliko več 
kakor oblike in zvoki še, ko dojenček skuša razumeti svetlo sončno liso na tleh, svojega 
medvedka. V njegovi glavi se že tedaj snujejo zgodbe. (KROP, 2000)  
 
Vsakemu otroku bi morali omogočiti, da bi imel dostop do čim bogatejšega izbora knjig, pa 
naj bodo to knjige, ki si jih je bralec izposodil v šolski ali splošni knjižnici; knjige, ki krožijo 
med prijatelji, znanci ali sosedi; knjige, kupljene v knjigarni; darila sorodnikov ali prijateljev; 
ali knjige, kupljene za majhno ceno na boljšem trgu ali v antikvariatu. Vsak otrok si zasluži 
posebno knjižno polico resnično zelo dobrih knjig, ki jih bo prebral, prebiral in jih vzljubil. 
(KROP, 2000)  
 
Bralne sposobnosti je treba razvijati postopno in vztrajno, učenje branja se ne konča na 
koncu prve triade v osnovni šoli, ko se otrok nauči tehnike branja in pisanja, ampak se učimo 
brati pravzaprav vsako besedilo posebej in vsako knjigo znova. Učenje branja je življenjski 
proces. Tudi za branje velja, da vaja dela mojstra. Pri branju ne gre le za dekodiranje 25 
simbolov, ampak za bralčevo aktivno oživljanje sicer mrtvega besedila. Pri branju, na 
podlagi svojega znanja in izkušenj, bralec tvori besedilne svetove, zaradi česar je branje 
tako zahteven duševni proces, da vedno znova pomeni imenitno »telovadbo« za možgane. 
Zato branje spodbuja otrokov spoznavni in čustveni razvoj. Nevrologi potrjujejo, da branje 
vpliva na razvoj možganskih celic. Branje nas v resnici vse življenje ohranja duševno čvrste 
in prožne. (KROP, 2000) 
 
Nikoli ni prepozno; otroka spodbujamo k branju in razvijamo njegove bralne sposobnosti 
toliko časa, da vzbudimo v njem užitek. Branje lahko delimo z družinskimi člani vse življenje, 
tudi po tem, ko so otroci že odrasli. Brati nekomu pomeni, vzeti si čas zanj, branje na glas 
je darilo, je dejanje ljubezni. Preberimo našim dragim kaj na glas, vsaj kakšen odlomek iz 
proznega besedila ali pesem. Pogovarjajmo se o tem, kaj smo prebrali, izmenjujmo si 
mnenja. Tako nas branje socializira in nam nudi možnost za komunikacijo. (KROP, 2000)  
 
2 Kdor bere, mu je lepo … 

Pomen branja za otroke 

Učenje branja je obsežno in zahtevno, zato ni nikakršno presenečenje, da otrok, če naj 
postane bralec za vse življenje, potrebuje pomoč staršev. Priznani ameriški romanopisec 
John Steinbeck je učenje branja opredelil kot »največji samostojni napor, ki ga prestane 
človeški razum, in to v otroštvu«. Da bi otrok postal pravi bralec, potrebuje starše. Ne glede 
na to, kako dobro šolo obiskujejo, vsi otroci potrebujejo starše, da (KROP, 2000): 

- jim berejo; 
- jih poslušajo, kako berejo, ko so še majhni; 
- se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši; 
- jim omogočajo mirne trenutke, primerne za branje; 
- kupujejo ali si izposojajo knjige in drugo gradivo; 
- sodelujejo z njihovimi učitelji in 
- so jim zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige.  
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Učenje branja, žal, ni lahka naloga. Ni podobno učenju hoje, saj poseben nagib do branja ni 
zapisan v naših genih. Prav tako ni primerljivo z učenjem odbijanja žoge ali igranja klavirja, 
saj so posledice, če ene ali druge spretnosti ne obvladamo, bistveno drugačne. Če otrok 
nima smisla za šport ali glasbo, vemo, da mu življenje ponuja še veliko drugih načinov za 
sproščanje energije in ustvarjalnosti. Če pa se ne nauči brati, stopa v moderno življenje kot 
pohabljenec. (KROP, 2000)  
 
Če branje jemljemo kot dejavnost, ki je ne opravljamo sami zase, lahko spoznamo, kako 
pomemben je družbeni vidik. Omogoča nam doživeti kolektivno izkušnjo, požeti znanje in 
modrost vsega človeštva. In branje prinaša radost – čisto veselje ob vstopanju v druga 
življenja, druge svetove – radost nad tem, da si ujet v svetu domišljije. Zaradi teh razlogov 
si vsi želimo, da bi bili naši otroci bralci za vse življenje. (KROP, 2000)  
 
Zavedati se pa moramo, da otrok ne bo postal bralec za vse življenje čez noč ali v dveh 
mesecih. To bo lahko postal ob nenehnih vzpodbudah in sodelovanju, ki traja od otroštva 
do najstniških let in še dlje. Temeljna pravila, ki bi jih starši morali upoštevati, da bo njihov 
otrok postal bralec za vse življenje, so (KROP, 2000): 

- Vsak dan morajo brati svojemu otroku. 
- Kupovati morajo raznolike knjige in revije. 
- Razumno morajo omejiti gledanja televizije in igranje računalniških igric. 

 
Bralna značka na razredni stopnji na OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

Na naši šoli se že vrsto let trudimo in si želimo, da bi čim več otrok spodbudili k branju, pa 
ne le k tistemu za kratek čas, pač pa k branju knjig za bralno značko. Sem mentorica 
interesne dejavnosti Bralna značka, in sicer za učence od 1. do 5. razreda. V preteklem 
šolskem letu je omenjeno interesno dejavnost na razredni stopnji obiskovalo veliko število 
učencev, nekoliko manj zanimanja za tovrstno bralno dejavnost je bilo le med učenci 5. 
razreda, ki pa so to nezanimanje utemeljevali s tem, da se imajo veliko za učiti in delati za 
pouk. Bralna značka je naravnana tako, da v prvem triletju vključuje in spodbuja tudi starše, 
da berejo svojim otrokom. Tako je branje in sodelovanje pri Bralni znački v prvem triletju 
skupno (družinsko branje) – starši berejo otroku in ga hkrati spodbujajo, da bere tudi sam. 
Za otroke/šolarje je to zelo prijetno doživetje. Na ta način si otrok pridobiva začetne bralne 
izkušnje, v svet branja vstopa počasi in postopoma. Na začetku bere naslove in njemu 
znane dele posameznega besedila. Z urjenjem branja pa postopoma bere hitreje in z 
razumevanjem. Posledično se bo vsak otrok lažje in boljše učil ter za učenje porabil manj 
časa. 
 
Kot učiteljica, ki spremljam svoje učence od 1. do 3. razreda, imam odlično priložnost, da 
starše že na prvem roditeljskem sestanku seznanim z bralno dejavnostjo ter jih osveščam 
o pomenu branja. Zavedam se, da sta interesna dejavnost Bralna značka in pouk med seboj 
tesno povezana, zato starše že na našem prvem srečanju vzpodbudim, da otroke prijavijo 
k Bralni znački. Za motivacijo jim preberem besedilo, ki sem ga zasledila v Priročniku za 
učitelje razrednega pouka (JAMNIK, 2002): »Kdor bere, se veliko nauči. Kdor bere učbenike, 
se nauči, kar se mora. Kdor bere druge knjige, se nauči, kar hoče in želi. Kdor bere in se 
obdaja s knjigami (si jih izposoja ali kupuje), ni nikoli zares sam (knjiga je najboljša 
prijateljica). Kdor obiskuje knjižnico, posega v »vesolje zakladov«. 
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Po krajšem čustvenem premoru, ko se s pogledom »sprehodim« po obrazih prisotnih 
staršev, ugotovim, da sem s prebranim dosegla namen. Prepričana sem, da bodo starši 
mojo spodbudo upoštevali, saj si otroci z branjem razvijajo tako intelektualne kot jezikovne 
zmožnosti, bogatijo si besedni zaklad, razvijajo domišljijo, oblikujejo si literarni okus ... 
Starše prav tako spodbujam, da naj otroku berejo, dokler si otroci to želijo, saj jim bodo na 
ta način pomagali premagovati začetne bralne težave in bodo z glasnim branjem 
podaljševali obdobje, ko skupaj uživajo ob prebiranju knjig, in so enostavno skupaj. 
Svetujem jim, da naj branje ne doživljajo kot breme in izgubo časa, temveč naj se zavedajo, 
da brati nekomu pomeni, da ga imajo radi, da si zanj vzamejo čas in da skupaj prebirajo in 
delijo lepoto literature. Na ta način, popolnoma neprisiljeno, otroka vzgajajo v dobre in 
uspešne bralce. In o vseh teh knjigah lahko otrok poroča tudi pri Bralni znački. 
 
Zavedam se, da se dejavnosti pri Bralni znački prepletajo s poukom. Tako sama, kot 
učiteljica, in učenci, kot pripovedovalci, uporabljamo znanje, sposobnosti in izkušnje, ki so 
potrebne pri pouku in obratno. Kot dolgoletna mentorica Bralne značke ugotavljam, da je 
odnos med učenci in učiteljem (mentorjem) pri interesni dejavnosti bolj sproščen kot pri 
rednem pouku, saj učenci tu niso obremenjeni z ocenjevanjem.  
 
Bralna značka v prvem razredu 

Prva ura interesne dejavnosti Bralna značka v 1. razredu je uvodna ura. Učilnico pripravim 
tako, da na sredino postavim pravljični »stolček«, okoli njega pa zložim blazine. Učencem 
povem, da bo vsak, ki bo pripovedoval pravljico, sedel na tem pravljičnem stolčku, ki ima 
posebno moč, saj te na njem ni nikoli strah. Učenci se tako poskušajo usesti na stol, ga 
pobožajo in s posebnim spoštovanjem opazujejo. Prvo uro sem samo pripovedovalka, zato 
se usedem na pravljični stol ter navdušeno pripovedujem pravljico Racman in knjiga, 
avtorice Urše Krempl. Ob tem neizmerno uživam. In prav to moje navdušenje prevzame in 
prepriča poslušalce. Pravljica govori o racmanu, ki ni maral hoditi v šolo. Med poukom je 
skozi okno opazoval naravo in se v mislih podil po šolskem igrišču, zato je imel slabe ocene. 
Nekega dne je ležal pod drevesom, ko sta mimo prišli njegova mama in gospa Puranova. 
Gospa Puranova se je hvalila z uspehi svojega sina ter dejala, da mali puran požira knjige. 
Racman, ki je slišal ta pogovor, je ugotovil, v čem je skrivnost uspeha njegovega sošolca. 
Stekel je domov in si na krožnik dal matematično knjigo. Malo jo je posolil, popopral ter 
prelil s smetano. Ni bila okusna, a jo je vseeno pojedel. Ko je mama videla, kaj se je zgodilo, 
se je na glas smejala ter racmanu razložila, kaj pomeni, če nekdo požira knjige. Racmana je 
bilo sram, ker tega ni vedel. Popoldne sta z mamo odšla v knjigarno, kjer sta poleg 
matematične knjige kupila še veliko knjigo pravljic in zgodb. Racman je obljubil, da bo vsak 
večer eno prebral.  
 
Po čustvenem premoru sledi pogovor o vsebini, glavnih osebah … Učenci ob tem izrazijo 
tudi svoje mnenje o dogajanju v knjigi. Povem jim, da bodo tudi oni sedeli na tem 
pravljičnem stolu, ko bodo predstavljali vsebino prebrane knjige. Razdelim jim še zgibanko, 
na kateri so navodila, da lažje opravijo dane naloge in osvojijo bralno značko, ter določeni 
datumi, ko lahko knjige predstavijo. Vsak učenec dobi še lokomotivo, na kateri je zapisano 
njegovo ime. Za opravljeno bralno značko mora vsak posameznik predstaviti tri pravljice in 
eno pesem. V navodilih niso navedeni naslovi knjig, zato si lahko učenec knjigo izbere tudi 
po svojih željah in interesih. Velikokrat učenci pripovedujejo ob lastnih knjigah, ob tistih, 
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katere so jim starši brali že v predšolskem obdobju. S tem zaključim uvodno uro ter 
učencem zaželim še veliko bralnih dogodivščin do našega naslednjega srečanja.  
 
Čez približno en mesec se ponovno srečamo (za Bralno značko kot interesno dejavnost sem 
imela na razpolago osem ur). Učilnico sem ponovno spremenila v našo pravljično sobano. 
Z nasmeškom na obrazu sem opazovala učence, ki so sedeli na blazinah, s knjigami v rokah, 
in čakali, da se bodo usedli na pravljični stolček. Vrstni red na stolčku so si določili sami. 
Pripovedovalec se je usedel na pravljični stolček, listal po knjigi ter ob ilustracijah 
pripovedoval vsebino pravljice. Pripovedovanje ob ilustracijah otroku na nek način 
pomaga, saj je pripoved zaradi tega bolj urejena in na višji razvojni ravni. Po pripovedovanju 
smo se pogovorili o vsebini knjige. Vprašanja sem postavljala jaz ali pa učenci. Na ta način 
sem preverila, ali so ostali učenci – poslušalci – v resnici »slišali« pripovedovalca. S 
sproščenimi in igrivimi dejavnostmi sem mladim bralcem pomagala k poglobljenemu branju 
in književnemu doživetju, jih spodbujala in s tem motivirala k nadaljnjemu sodelovanju in 
medsebojnemu spodbujanju. 
 
Ob vsaki predstavljeni knjigi sem učencu k lokomotivi pripela še vagon. Na vagon sem 
zapisala avtorja, naslov knjige, ki jo je učenec predstavil, ter kratek komentar. Pisala sem z 
velikimi tiskanimi črkami ter z zanimanjem opazovala učence, ki so se trudili prebrati, kaj je 
napisano. Tisti, ki še niso poznali črk, so prosili sošolca, če jim prebere napisano. Ti kratki, a 
iskreni komentarji so veliko pomenili tudi staršem.  
 
Na vse ure Bralne značke je prihajala deklica, ki je sedela mirno, tiho in pozorno poslušala 
pripovedovanja sošolcev. Na moje vprašanje, kdaj bo ona pripovedovala in predstavila 
katero izmed prebranih knjig, je dejala: » Letos še ne, morda v drugem razredu. Je pa tako 
lepo poslušati, kako sošolci pripovedujejo«. S solzami v očeh sem jo objela, saj sem vedela, 
da so trenutki družinskega branja pri njih doma zelo redki. Mama je druge narodnosti in se 
šele uči slovenščine, oče pa je večinoma v službi, da družina lahko preživi.  
 
Bralna značka v tretjem razredu 
V tretjem razredu prav tako pripravim učilnico za pripovedovanje s pravljičnim stolčkom in 
blazinami. V uvodni uri preberem pravljico Tiho, tukaj beremo, avtorice Becky Blomm. 
Glavni junak v pravljici je volk, ki ves sestradan pride na kmetijo in namerava požreti katero 
od domačih živali. Na njegovo veliko presenečenje se živali zanj komaj zmenijo. Preveč so 
zaposlene z branjem. Volka začne zanimati, kako je s tem. Kaj je vendar pri branju tako 
privlačnega? Odpravi se v šolo in se nauči veščin branja. Z vztrajnostjo počasi napreduje v 
branju in na koncu postane pravi bralni mojster. Pogovorili smo se o vsebini pravljice. 
Učenci so se, kljub temu da so vedeli, da je prebrano besedilo pravljica, vživeli v vlogo volka 
ter se poistovetili z njim. Eden izmed njih je dejal, da je tudi on bil med počitnicami »malo 
volk«, saj je obiskoval vaško knjižnico in veliko bral. Nato me je še poučil: »Veste, učiteljica, 
če bom dobro bral z razumevanjem, se bom lažje in boljše učil. Hitreje bom prebral učno 
snov, vse bom razumel in tako bom za učenje porabil manj časa. Veste, vaja dela mojstra!« 
Samo nasmehnila sem se, saj sem vedela, da smo se o tem pogovarjali leto poprej. 
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Učencem sem podala navodila, da bodo lažje opravili obveznosti, vezane na Bralno značko. 
Predstaviti morajo štiri knjige – tri leposlovne in eno pesniško zbirko. Pripravijo pa še 
kolofon v obliki miselnega vzorca, ki mora vsebovati: 

- ime in priimek avtorja knjige, 
- ime in priimek ilustratorja knjige, 
- dogajalni čas in prostor, 
- glavne in stranske osebe, 
- kratko vsebino oz. ključne besede. 

 
Učencem sem razdelila še zgibanko z navodili. Na zgibanki je seznam priporočenih knjig, 
med katerimi učenci lahko izbirajo, ali pa si izberejo in preberejo knjigo po lastnih interesih. 
Žal je priporočen seznam vezan na fond knjig, ki je dostopen v naši šolski knjižnici. Starši, ki 
želijo, da bi otroci imeli večji izbor knjig, pa se z njimi odpravijo v vaško oz. javno knjižnico. 
 
Na naslednjem srečanju (za Bralno značko kot interesno dejavnost sem imela na razpolago 
osem ur) so učenci predstavljali vsebino prebrane knjige. Potek ure so poznali, zato so že 
sami pripravili učilnico. Pravljični stolček je naša stalnica in je med »značkarji« zelo 
priljubljen. Učenci so ob pripravljenem kolofonu (v obliki miselnega vzorca) pripovedovali 
vsebino prebrane knjige. Povedali so ime in priimek avtorja ter razložili pojme pisatelj, 
pesnik, ilustrator – ob tem pa še povedali svoje mnenje o ilustracijah. Naštevali so še glavne 
in stranske osebe ter opisali izbrano književno osebo, predstavili pa so še kraj in čas 
dogajanja. Učenec, ki je opravil nalogo, je dobil vagonček, ki sem ga pritrdila k lokomotivi. 
Ko je učenec opravil vse naloge, je imel sestavljen bralni vlakec. Kljub temu da smo se 
dogovorili, da bodo učenci predstavili tri leposlovna dela in eno pesem, naučeno na pamet, 
se pri tem številu prebranega niso ustavili, saj so tekmovali, kdo bo imel daljši vlak. 
 
Bralna značka v četrtem in petem razredu 

Učenci četrtega in petega razreda dobro poznajo potek dela pri Bralni znački. Pred 
prihodom učencev pripravim učilnico tako, da zložim stole v krog. V uvodni uri preberem 
pesem Branje, avtor katere je priljubljeni slovenski pesnik Tone Pavček. Pogovorimo se o 
vsebini pesmi. Trudim se, da je pogovor čim bolj sproščen in »prijateljski«. Učencem 
razdelim zgibanke, kjer so navodila za naloge, ki jih morajo opraviti pri Bralni znački. Učenci 
– »značkarji« – morajo predstaviti vsebine treh knjig ter se naučiti na pamet eno pesem iz 
pesniške zbirke. Na zgibanki je seznam priporočljivih knjig, vendar klub temu dovolim, da si 
učenci lahko izberejo knjige po lastnem interesu. Vsebino knjige predstavljajo s pomočjo 
miselnega vzorca. Posamezniki imajo še vedno tremo pred nastopanjem, zato se trudim, 
da zasučem pogovor tako, da se spomnimo posameznih književnih oseb iz prebranega 
dela, prizorišč, osrednjih misli, delov zgodb, ki so se bralcu najbolj vtisnili v spomin in zakaj 
… Pogovarjamo se še o tem, kaj kot bralci menijo o ravnanju glavnega junaka, kakšne se 
jim zdijo ilustracije, kaj že vedo o avtorju ipd. Pomembno se mi zdi, da ugotovim, kako so 
mladi bralci razumeli, vrednotili ali kaj so doživljali ob prebiranju knjig. 
 
Zaključek bralne značke 
Meseca maja imamo zaključek Bralne značke za učence »značkarje«, torej za tiste, ki so 
opravili vse dogovorjene naloge. Zberemo se v dvorani Občine Velika Polana. Na šoli zelo 
uspešno deluje gledališki krožek, člani katerega so v preteklem šolskem letu pripravili 
predstavo »Zelišča male čarovnice«, katero so premierno uprizorili prav ob zaključku Bralne 
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značke za učence razredne stopnje. Po odigrani predstavi so učenci posameznih razredov 
prejeli priznanja Bralne značke, ki jih je pripravila Zveza prijateljev mladine Slovenije. 
Učenec posameznega razreda, ki je prebral in predstavil največ knjig, pa je prejel še 
posebno priznanje, in sicer naj bralec svojega razreda. Že vrsto let, odkar sem mentorica 
Bralne značke na razredni stopnji, se mi porajajo vprašanja o ustreznosti povezave branja 
in tekmovanja. Menim, da je Bralna značka tekmovanje s samim seboj. Vsak, ki je vztrajal 
do konca, opravil vse dogovorjene naloge in v razgovoru dokazal, da je osvojil bistvo 
prebranih del, je postal zmagovalec. Tekmoval je s samim seboj v branju, zanj najboljših 
knjig, v preživljanju prostega časa na drugačen način, v vztrajnosti, doslednosti in 
razmišljanju. Bralna značka je tekmovanje, ki je prijetno od prvega do zadnjega trenutka. Je 
tekmovanje, kjer so zmagovali tudi tisti, ki jim je pri vseh drugih tekmovanjih spodletelo, ki 
niso ne odlični učenci in ne športniki. To je tekmovanje, v katerem ni poražencev, seveda 
razen tistih, ki niso opravili dogovorjenih nalog, tudi ti pa se zavedajo, da lahko v 
naslednjem šolskem letu zmagajo, če bodo to hoteli. Ob koncu vse učence prijazno 
povabim, da ostanejo zvesti lepi knjigi in Bralni znački tudi v prihodnje. Prireditev zaključim 
s kitajskim pregovorom: »Ko prebereš neznano knjigo, je, kot da si si pridobil dobrega 
prijatelja, ko jo ponovno prebereš, je, kot da si srečal starega prijatelja«.  
 
3 Zaključek 

Kot učiteljica v prvem triletju in mentorica Bralne značke na razredni stopnji si želim, da bi 
z bralno značko učence v prvem triletju, kjer se postopoma učijo branja, »zastrupila« z 
ljubeznijo do branja za vse življenje. Učencem v drugem triletju pa še naprej, z različnimi 
dejavnostmi pri Bralni znački, razvijala notranjo motivacijo, da bodo vse življenje posegali 
po knjigah in v branju uživali, da jim bo branje razvedrilo prosti čas in bogatilo življenje. 
Želim si, da bi spoznali, da je branje pot do novih znanj in do zabave. Učencem – bralcem 
bomo vsi odrasli morali znati pokazati, kako pomembno je branje in hkrati, kako zabavno 
je, ter jih opremiti z védenjem, da lahko z znanjem, ki ga prinese branje, povečajo: kvaliteto 
življenja, splošno razgledanost, izboljšajo pozitivno samopodobo, razvijajo samostojnost 
pri reševanju lastnih problemov in prevzemajo odgovornosti za svoja ravnanja. Le tisti 
učitelj – mentor, ki je sam prevzet z ljubeznijo do knjig in ki to ljubezen deli s svojimi učenci 
– bralci, je lahko pravi vzornik in vzpodbuda za branje. (BEREMO SKUPAJ, priročnik za 
spodbujanje branja, 2003)  
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Tjaša Šimonka  
Osnovna šola III Murska Sobota 

OD VRAT DO VRAT 
 
Povzetek 
V svojem prispevku bom predstavila, kako smo izvedli muzikal Od vrat do vrat. Na Osnovni 
šoli III Murska Sobota se trudimo, da bi učenci dobili čim bolj pestro izbiro interesnih 
dejavnosti in izbirnih predmetov. To so predmeti in dejavnosti, ki prispevajo, da otrok 
razvija in krepi svojo nadarjenost na področjih, ki si jih sam izbere in ga le-te veselijo. V 
preteklem šolskem letu smo izvedli projekt Od vrat do vrat, katerega končni produkt je bil 
muzikal. V njem so sodelovali tako nadarjeni učenci kot tudi tisti, ki so učno šibkejši in iz 
težjih socialnih okolij. Učenci so ob pripravi in izvedbi tega projekta uživali, krepili 
samozavest, si nabrali novih izkušenj in videli, da se s skupnimi močmi lahko doseže res 
veliko. 
 
Ključne besede: Glasba, muzikal, talent, sodelovanje, projekt. 
 
 

FROM DOOR TO DOOR 
 
Abstract 
In my article, I am going to present the preparation and the performance of the school 
musical “From door to door”. At the primary school OSNOVNA ŠOLA III Murska Sobota we 
put a lot of effort to enable the pupils a variety of extracurricular activities and optional 
classes. These are all the subjects and activities that contribute to the development of the 
child’s talent in a filed they chose on the interest of their own. In the last school year, we 
worked on a project “From door to door”, of which, as a final product a musical was made. 
Many talented pupils participated as well as the pupils that come from a poor social 
background. All the participants enjoyed in the making of the project, strengthened their 
self-confidence, gather new experiences and witnessed that a lot can be achieved in a good 
and trusting team. 
Keywords: Music, musical, Talent, cooporation, project. 
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Uvod 

Interesne dejavnosti so na šoli z namenom, da bi otroci čim bolj kvalitetno preživljali svoj 
čas, da bi krepili svoje znanje in nadarjenost na področju, ki jih veseli. Kot učiteljica glasbe 
si želim, da bi moji učenci imeli radi glasbo, petje in izvajanje glasbe. Poleg pouka glasbe in 
interesne dejavnosti pevski zbor, jim želim ponuditi tudi kaj več. Pred dvema letom sva 
skupaj s sodelavko Tanjo Roš pripravili glasbeno-gledališko predstavo Stopaj za soncem. 
Takrat sem spoznala, da učenci hrepenijo po takih projektih, ker so drugačni. Tako sva se 
tudi v lanskem šolskem letu lotili projekta z naslovom Od vrat do vrat. 
 
Spodbujanje in odkrivanje talenta pri učencih 

Spodbujanje nadarjenosti pri posameznikih je v Evropi vedno bolj aktualno in počasi dobiva 
vedno večji pomen. Potrebno je vedeti, da je nadarjenost prisotna pri vseh učencih, vendar 
na različnih področjih, poleg tega pa je pri nekaterih bolj očitna, pri drugih pa zelo šibko 
izražena. Žal še vedno prevladuje mnenje, da se nadarjenost pokaže sama od sebe in da jo 
lahko opazi vsak, ki se samo malo poglobi v to. Raziskave so pokazale prav nasprotno. 
Ocene o nadarjenosti, ki jo podajo učitelji in starši, so velikokrat zelo nenatančne. Učitelji bi 
naj odkrili le 20 do 30 procentov nadarjenih otrok in to predvsem tistih, pri katerih se 
nadarjenost izrazito pokaže. (Kraft in Semke, 2008) 
 
K nadarjenosti pripomoreta tako okolje kot tudi prirojene zmožnosti. Če se osredotočim na 
glasbeno področje – nadarjenost za glasbo je odvisna 60 odstotkov od dednih dejavnikov 
in kar 40 odstotkov od samega okolja. Spodbujanje otrok ni samoumevno, temveč na šolah 
odvisno predvsem od tega, koliko je posamezen učitelj ali učiteljica angažiran in iznajdljiv. 
Iskanje talentiranih učencev namreč ni del standardnega učnega načrta. Učenci imajo tako 
lahko pri tem bodisi srečo ali pa smolo. Večina učiteljev se zaveda, da je to zelo pomembno, 
a hkrati vemo, da je iskanje nadarjenosti pri učencih v tako velikih razredih skoraj 
nemogoče. (Kraft in Semke, 2008) 
 
Sama vem, da pri eni uri glasbe na teden težko odkrivam talente. 45 minut je premalo časa 
za kaj takega, poleg tega pa so razredi dokaj veliki. Učence veliko bolje spoznam pri raznih 
interesnih dejavnostih in izbirnih predmetih, saj sem z njim več v stiku. V raznih projektnih 
skupinah se lahko nadarjenost učinkoviteje spodbuja, ponudba le-teh pa je odvisna od šole 
do šole.  
 
Z moje strani so vsako leto ponujeni razni glasbeni izbirni predmeti, učenci pa lahko svoj 
pevski talent krepijo pri urah pevskega zbora. Na šoli imam kar tri pevske zbore, ki sem jih 
razporedila po starostnih skupinah (po razredih). Se pa vsake toliko odločim tudi za kak 
večji glasbeni projekt, kot je v lanskem letu to bila predstava Od vrat do vrat. 
 
Nadarjenost otrok na glasbenem področju 

Kot sem že zapisala, imamo pri samem pouku premalo časa, da bi ugotovili, kako vsakemu 
otroku pomagati in ga usmerjati. Zato verjamem, da največ za otrokovo nadarjenost lahko 
naredimo prav pri neobveznih izbirnih in izbirnih predmetih ter pri interesnih dejavnostih. 
Te si namreč otroci, vsaj običajno, izbirajo sami in se po večini odločajo za področja, ki jih 
veselijo. Učitelj te učence bolj nazorno spremlja, jih spodbuja in jim pomaga k njihovemu 
napredku.  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

768 

Otrokova nadarjenost za glasbo ni samo dedna, ampak je v veliki meri odvisna tudi od 
okolja. Talent za glasbo je najprej potrebno odkriti in spodbujati, sicer se bo zelo težko 
razvijal. Glasbena nadarjenost se še posebej hitro razvija pri otrocih na razredni stopnji, se 
pa ta razvoj še zdaleč ne zaključi, ampak se počasi razvija vse življenje. Seveda pa 
nadarjenost ni zadosti, potrebni so še motivacija, marljivost in vztrajnost. (Kraft in Semke, 
2008) 
 
In kaj je namen glasbenih interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov? V učnem načrtu za 
glasbene izbirne predmete piše sledeče: »Temeljni namen glasbenih izbirnih predmetov je, 
da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Omogočajo 
ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni 
kulturi.« (Oblak, Ajtnik, idr., 2001) 
 
Ti predmeti in dejavnosti so namreč zamišljeni tako, da učitelj lahko individualizira program, 
da lahko pri teh sodelujejo učenci z različnimi izkušnjami in zmožnostmi. Učitelj je mentor, 
ki vsak tak predmet in dejavnost koordinira in organizira. »Cilj izvajanja je doživljanje in 
estetska izvedba glasbenih vsebin. Petje, kot elementarna glasbena dejavnost, razvija 
temeljne glasbene sposobnosti – ritmični in melodični posluh.« (Sicherl-Fafol, 2001) 
 
Učitelji smo preveč obremenjeni z obsežnimi učnimi načrti. Menim, da je sam pouk glasbe 
preveč usmerjen v zgodovino glasbe. Zmanjka nam časa za tisto najpomembnejše – petje, 
igranje na inštrumente in ustvarjanje. Otroci si pa prav tega najbolj želijo, poleg tega so to 
prav tiste dejavnosti, pri katerih se krepi in razvija nadarjenost. K sreči so tu izbirni predmeti 
in interesne dejavnosti, pri katerih lahko potem otroci dobijo veliko več in pri katerih 
začnejo razvijati svoje sposobnosti. 
 
Projekt Od vrat do vrat 

Že nekaj let sodelujem s sodelavko Tanjo Roš, s katero pripravljava razne šolske prireditve 
in predstave. V šolskem letu 2015/2016 sva pripravili glasbeno-gledališko predstavo Stopaj 
za soncem. Prvotni namen te predstave je bil, da bi popularizirali pevski zbor na naši šoli in 
to nama je tudi uspelo, saj je število pevcev pri Mladinskem pevskem zboru OŠ III Murska 
Sobota v dveh letih naraslo iz 25 na 40. Konec lanskega šolskega leta je Tanja prišla z novo 
idejo. Napisala je besedilo za glasbeno-gledališko predstavo. Naslova še ni imela, sva pa na 
enem izmed najinih sestankov našli pravega – Od vrat do vrat. Ker je scenarij vseboval poleg 
besedila še kar nekaj pesmi, sva predstavo žanrsko opredelili kot muzikal.  
 
Takoj na začetku sva se odločili, da glede na to da je Mladinski pevski zbor v letu 2017/2018 
že imel načrtovan večji projekt Potujoča muzika 2017 in še zborovsko tekmovanje, le-ta v 
tej prireditvi ne bo sodeloval. Na koncu sem se odločila, da bom v projekt vključila učence, 
ki so se prijavili k izbirnemu predmetu ansambelska igra in k sodelovanju povabila še nekaj 
nadarjenih učencev. Všeč mi je bilo, da si učencev, ki so se prijavili k ansambelski igri, nisem 
izbirala sama. To niso bili samo nadarjeni, zelo sposobni in povsod dejavni učenci. Med njimi 
so bili učenci, ki ne izstopajo na nobenem področju in ki so se k predmetu prijavili zato, ker 
jih glasba veseli. Najboljši občutek je, ko veš, da si takšnim učencem dal priložnost. 
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Priprave na glasbeno-gledališko predstavo 

K predmetu ansambelska igra se je v šolskem letu 2017/2018 prijavilo 20 učencev. Izbrala 
sem še štiri učence, ki sem jim dala pevsko ali igralsko vlogo. Pri tem izbirnem predmetu je 
na leto samo 35 ur, kar je definitivno premalo za pripravo tako velikega projekta, tako da 
sem od ravnateljice dobila tudi dve uri, ki sem jih izvajala za nadarjene učence. Do februarja 
sem tako opravila 35 ur ansambelske igre in 70 ur za nadarjene učence. 
 
V predstavi je bilo 7 skladb: 

- Please Mr. Postman (The Marvelettes), 
- To mi je všeč (Nina Pušlar), 
- Nekoč nekje (Tabu), 
- Blank space (Taylor Swift), 
- Ta svet ne zna živet (Nina Pušlar), 
- Anywhere is (Enya), 
- Help (The Beatles). 

 
Nekatere med njimi je izbrala Tanja, nekatere pa sem po prebranem scenariju izbrala jaz. 
Ko sva pesmi določili, sem se lotila pisanja priredb. Skladbe Help, Blank space, Please Mr. 
Postman in Anywhere is sem našla na spletu, tri slovenske sem pa razpisala sama. S Tanjo 
sva določili tudi glavne vloge v predstavi, tako da so posamezne skladbe pelo pet solistk, 
dve skladbi pa je izvedla pevska skupina.  
 
Med prijavljenimi učenci sem določila bend. Najprej sem mislila, da bom klavir morala igrati 
sama, a k sreči se je na našo šolo prepisal učenec, ki je glasbeno zelo nadarjen in klavir že v 
osmem razredu odlično obvlada. Poleg pianista sta bila v bendu še dva tolkalista in 
klarinetistka. Tolkalistoma sem sprva delila vloge pri različnih skladbah, se je pa eden izmed 
njiju novembra prepisal na drugo šolo, tako da je vso delo ostalo samo na enem. Delo z 
bendom je potekalo tako, da smo se dobili vsi skupaj ob dogovorjenih terminih in izdelovali 
posamezne pesmi. Vedno sem jim predhodno povedala, katere skladbe bomo delali 
naslednjo uro, tako da so skladbo lahko doma vsaj poslušali, da so dobili o njej predstavo. 
Glede samih priredb za bend je pa bilo tako, da sem vedno razpisala linijo za klarinet, 
pianistu pa sem prinesla razpisano melodijo z akordi. Toliko je bil sposoben, da več kot to 
niti ni potreboval. 
 
Posebej smo ob sredah delali tudi s pevsko skupino. V pevski skupini je bilo 16 učencev, med 
njimi so bile tudi prej omenjene solistke. Pesmi, ki so bile v predstavi, sem vse razpisala dvo- 
ali triglasno, tako da je pevska skupina pela skoraj pri vseh skladbah.  
 
Posebej sem imela vaje s solistkami, s katerimi sem se dobivala v njihovih prostih urah. 
Večina se je že prej ukvarjala s solopetjem, tako da z njimi nisem imela veliko dela. Sem pa 
za solistko izbrala tudi učenko, ki nikoli ni pela solo. Pela je samo pri pevskem zboru. Rada 
namreč odkrivam skrite talente in dajem učencem možnost, da se pevsko izražajo. S to 
učenko sem imela tudi največ vaj in tudi največ spodbudnih besed je bilo potrebnih, a delo 
je bilo na koncu poplačano. 
 
Še en del predstave je ostal – gledališki. Gledališkega dela sva se v prvi fazi priprav lotevali 
obe s Tanjo. V zadnjem mesecu pa sem intenzivno pripravo prevzela jaz.  
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Glede na to da je bilo 24 sodelujočih učencev in da so v predstavi sodelovale pevke solistke, 
pevska skupina, bend in še posamične gledališke vloge, se je bilo pri delu treba lotiti 
vsakega elementa posebej. Šele ko je bend znal dobro in brez ustavljanja zaigrati 
posamezno pesem, je na vaje prišla katera izmed solistk, da je pela ob spremljavi benda. 
Sčasoma so bile organizirane tudi skupne vaje s pevsko skupino in bendom. Ko sem 
uskladila glasbene točke, smo na kar nekaj vajah med glasbene točke dodali še gledališke 
prizore. Tako je po skoraj treh mesecih dela predstava počasi začela dobivati končno 
podobo. 
 
Postavitev muzikala na oder 

V gledališču je še kako pomembno gibanje, zato sva s Tanjo k projektu povabili še sodelavko 
Ingrid Hari. Ta si je zamislila dokaj enostavno koreografijo, ki jo je pokazala učencem, ki so 
peli v pevski skupini, tako da smo kakšen mesec poleg petja vadili še gibe. 
 
Scensko postavitev predstave sta pripravili Ingrid Hari in Milena Novak. Na odru je bilo 6 
vrat, poštni nabiralnik in pisarna na pošti. Scena, ki sta jo pripravili, je bila zanimiva in po 
ocenah gledalcev zelo dobro zamišljena. 
 
In kako smo se pripravili na veliki oder Gledališča Park v Murski Soboti? K sreči imam zelo 
veliko učilnico za glasbo, tako da smo iz moje učilnice odnesli vse klopi in stole. Zadnjih 
nekaj vaj smo v prav tej učilnici vadili celotno predstavo od začetka do konca z vsemi 
sodelujočimi. 
 
Povezali smo se tudi s pošto v Murski Soboti, saj smo jih zaprosili za eno poštarsko 
uniformo in torbo. Ponudili smo jim tudi, da jim podarimo vstopnice za njihove zaposlene, 
saj je predstava govorila prav o delu poštarja. 
 
Muzikal Od vrat do vrat 

Muzikal Od vrat do vrat govori o enem delovnem dnevu poštarja Vena. Zgodba je 
postavljena v predbožični čas, ko imajo na pošti dela čez glavo. Veno je zelo priden in vesten 
poštar in svoje delo opravlja profesionalno. Vsakodnevno se srečuje z različnimi ljudmi in 
njihovimi življenjskimi zgodbami. Prinaša jim dobre novice, kot so telegrami ob rojstvu, 
časopise, reklame, pisma, kdaj pa kdaj se pa sooča tudi z ljudmi, ki so v stiski, ki jim jo on s 
prinešeno pošto le še, nehote, povečuje. Da pa zgodba ne bi bila preveč suhoparna, je Tanja 
v ta njegov vsakdan vpletla še ljubezensko zgodbo. 
 
Muzikal je doživel svojo premiero 19. decembra 2017 v Gledališču Park v Murski Soboti. Ta 
predstava je bila za izven. Udeležili so se je predvsem nekateri delavci naše šole, starši in 
ostali družinski člani ter prijatelji nastopajočih učencev. Povabilu so se odzvali tudi nekateri 
upokojeni poštarji.  
 
Lepo je bilo, ko sem iz zaoderja opazovala učence. Tiste izjemno glasbeno nadarjene kot 
tudi tiste, ki so morali zbrati veliko poguma in vložiti veliko dela, da so potem lahko stopili 
na oder. V pevski skupini je bil tudi učenec, ki je na invalidskem vozičku. Ker je pevska 
skupina imela plesne gibe, je fant imel kar veliko težav. Medtem ko sem ostale učenke 
veliko opozarjala na to, da gibi morajo biti usklajeni, sem njega vedno pustila, da dela po 
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svojih najboljših močeh. Videlo se je, da uživa in da se resnično trudi. S pomočjo dveh 
devetošolk, ki sta ga vedno pripeljali in odpeljali z odra, je tudi njegov nastop uspel. 
 
V pevski skupini je bila tudi devetošolka, ki na športnem področju dosega izjemne rezultate, 
na glasbenem področju pa nikoli ni bila dejavna. Videlo se je, da ji je bilo v začetku nerodno, 
da mora tako peti kot tudi zraven plesati, a svoje delo je na koncu opravila odlično in celo 
bolje, kot marsikateri glasbeno talentirani otrok. 
 
Učenka, za katero sem omenila, da je prvič pela solo, je bila odlična. Sicer se je v primerjavi 
z ostalimi solistkami videlo, da ima najmanj pevskih izkušenj, a bila je suverena in s svojim 
lepim, nežnim glasom je prepričala vse obiskovalce naše prireditve.  
 
Analiza prireditve 

Po končanem projektu je vedno dobro opraviti analizo. S prireditvijo, ki je bila decembra 
izvedena trikrat, so bili zadovoljni učenci, starši in učitelji. Vse tri ponovitve so bile v 
Gledališču Park, saj smo potrebovali dobro ozvočenje in tudi lučke velikokrat pripomorejo 
k boljšemu rezultatu. Res, da sem z učenci pripravljala predstavo v njihovih prostih urah, a 
v zadnjem tednu so v šoli veliko manjkali. Težko jih je privabiti k čemu, za kar bi morali 
žrtvovati svoj prosti čas po pouku. Enostavno za takšne stvari niso motivirani. Pouk pa 
potem malo trpi. To bi zagotovo izpostavila kot slabost takšnih zadev. V prihodnje bom za 
projekt podobne razsežnosti in pripravljalne časovne omejitve zaprosila za dve uri 
ansambelske igre na teden v prvem polletju. 
 
Že drugič, odkar smo se kot šola lotili tako velikega projekta, smo predstavo želeli ponuditi 
tudi drugim šolam, vendar smo tudi tokrat s ponudbo bili prepozni, saj je večina šol že imela 
pripravljene (in sprejete) letne delovne načrte. Poleg tega je predstava potrebovala 
ozvočenje, ki ga kot šola nismo imeli, tako da je bila edina možnost, da smo predstavo 
ponujali samo kot izvedbo v Gledališču Park. To pa je seveda potem logističen problem za 
šole izven Murske Sobote, saj prevoz stane.  
 
Kljub vsemu temu smo bili z muzikalom več kot zadovoljni, saj so učenci presegli tako naša 
kot tudi svoja pričakovanja. Ni kar tako, da osnovnošolci pripravijo in izvedejo cel muzikal. 
 
Revija otroških gledaliških skupin 

Ker sem v predstavi videla velik potencial, sem se odločila, da nas prijavim na gledališko 
revijo. Ta je bila marca in ker sem marca načrtovala državno zborovsko tekmovanje, sem 
na OE JSKD Murska Sobota zaprosila, da bi predstavo za ocenjevalko izvedli že prej. Moja 
prošnja je bila uslišana, tako da smo predstavo za ocenjevalko in še nekaj povabljenih 
gostov izvedli sredi februarja 2018.  
 
Našo prvo predstavo, 19. 12. 2018, smo tudi posneli in ta posnetek sem uporabila za to, da 
smo ga na vajah gledali in analizirali, kaj bi lahko naredili še boljše. Učenci so namreč komaj 
takrat, ko so se videli na posnetku, ugotovili, da določene stvari, na katere smo jih 
opozarjali, res delajo narobe in so se po videnem posnetku veliko bolj trudili. 
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Učenci so dali vse od sebe. Res so si želeli, da bi se uvrstili na regijski nivo, a žal nam to ni 
bilo sojeno. Ocenjevalka, ki si je našo predstavo ogledala, je predstavo zelo pohvalila. 
Potem smo morali čakati na razvrstitev vseh izvedenih predstav v Pomurju kar dva meseca.  
 
Ko smo dobili razvrstitev od ocenjevalke in videli, da se nismo uspeli uvrstiti na regijski nivo, 
sem skupaj z ostalimi sodelujočimi učiteljicami dala sklicati vse sodelujoče učence. Najprej 
sem jim prebrala pisno obrazložitev ocenjevalke, nato pa sem skopirano priznanje JSKD za 
sodelovanje, ki smo ga dobile mentorice, razdelila vsem sodelujočim učencem tako, da sem 
poklicala vsakega posebej in se je vsakemu tudi zaploskalo. Menim, da tako velik projekt 
potrebuje tudi nek lep zaključek. 
 
Zaključne besede ocenjevalke A. Blagojević v njeni pisni obrazložitvi so bile: »Skupina je res 
disciplinirana, izkušena, gledališko precej izobražena, predvsem tudi odlično vodena. 
Predstava je poučna in koristna. Želimo si še več stvaritev in voljo tudi za naprej.«  
 
Pomen takšnega projekta za otroke 

Prva pozitivna lastnost takšnih skupinskih projektov, ki jo vedno izpostavljam, je, da učenci 
ugotovijo pomen skupine. Otroci so dandanes vzgajani kot individualisti. Da vsak poskrbi le 
zase in za svoje dobro. Pri takšnih dejavnostih kot tudi pri npr. pevskem zboru, pa 
ugotavljajo, da so pomemben del celote. Če nekdo manjka, s tem dela škodo drugim. Sam 
ne moreš narediti vsega, zato je potrebna skupina. Skupina, ki diha kot eno. In to, 
verjamem, je vrednota, ki bo otrokom pomagala tudi kasneje v življenju. V marsikateri službi 
moraš znati delovati v skupini in dobro je, da jih na to navajamo že kot mlajše. Otroci na tak 
način, ko so v odnosu z drugimi ljudmi, postajajo družbeno zreli. 
 
To, kar je za otroke neprecenljivo, kar dobijo s takšnim projektom, so nove izkušnje in pa 
predvsem samozavest. Vsakodnevno vidimo otroke, ki kar pokajo od samozavesti, ampak 
ti so v manjšini. Koliko je takšnih, ki se držijo v ozadju? Kot tihe miške. Kot učiteljici mi je v 
največje veselje, ko v takšnih tihih miškah in tistih, ki na prvi pogled nadarjenosti ne kažejo, 
odkrivam nove, skrite talente.  
 
Stopiti na oder in potem bodisi govoriti, plesati, peti ali igrati ni kar tako. Potrebno je 
premagovanje treme. In ti učenci so bili zelo uspešni v tem, zato verjamem, da so po tem 
projektu tudi veliko bolj samozavestni. Velikokrat so presegli same sebe in s tem tudi naša 
in svoja pričakovanja do njih. Z vedno večjo samozavestjo se posledično oblikuje tudi vedno 
boljša samopodoba teh učencev. 
 
Dobra lekcija za življenje je tudi, da moraš sodelovati z ljudmi, ki ti niso blizu in ti niso všeč. 
Res je, da se vedno v takšnih zadevah spletajo nova poznanstva in prijateljstva, a med 
sodelujočimi so zagotovo tudi takšni, ki ti niso preveč pri srcu. Tudi v nadaljnjem življenju 
bodo prihajali v stik z ljudmi, ki jim ne bodo všeč, ampak bodo morali iti preko tega. V 
službah bodo imeli sodelavce, ki jim ne bodo po godu, saj si sodelavcev, šefov ipd. ne 
morejo izbirati sami. Ljudje smo različni in prej kot spoznajo, da je potrebno znati delati z 
vsakim, simpatičnim in nesimpatičnim, toliko bolje je za njih. V takšnem projektu si morajo 
biti vsi v oporo, saj le s skupnimi močmi lahko ustvarimo nekaj, na kar smo potem vsi 
ponosni. 
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Zaključek 

Učitelji se velikokrat ne zavedamo, kako pomembno vlogo lahko odigramo v učenčevem 
življenju. V šolah je veliko skritih talentov in veliko takih, ki bodo s trudom dosegli in presegli 
naša pričakovanja. Na nas je, da učence pri tem odkrivamo in jih spodbujamo, da razvijajo 
svoje talente. Poleg tega jim moramo pokazati, česa vse smo zmožni, če stopimo skupaj in 
delamo za skupno dobro. Moj največji dosežek muzikala Od vrat do vrat pa je ta, da sem 
med samo pripravo odkrila nekaj novih glasbenih talentov in dala možnost in priložnost 
tudi tistim, ki mogoče nikoli več ne bodo stali na kakšnem večjem odru in sta jim ostala lep 
spomin in odlična izkušnja. 
 
 

 
Fotografija 1 

 

 
Fotografija 2 
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Petra Šobak  
Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica 

GOVORIMO ANGLEŠKO – IZ VRTCA V ŠOLO 
 
Povzetek 
Živimo v družbi, ki je nenehno v pogonu in ki do vsakega individuuma goji pričakovanja za 
optimalen razvoj njegovih potencialov. Veliko je poudarka na tem, kako pomembno je 
znanje tujih jezikov. Strokovnjaki, raziskave in dosedanje izkušnje pa poudarjajo, da je 
ključnega pomena učenje tujih jezikov v čim zgodnejšem obdobju otrokovega življenja. V 
prispevku želim predstaviti pristope zgodnjega poučevanja tujega jezika, ki otroke in 
učence motivirajo, sproščajo, navdušujejo in s tem pozitivno vplivajo na njihovo počutje v 
vrtcu in šoli. Prav tako želim prikazati poučevanje angleščine v vrtcu in njeno nadgradnjo 
naprej v šoli. Menim, da miselno, čustveno in gibalno zaposlen otrok oz. učenec razvija 
svoje potenciale, zato je uspešen, srečen in zdrav. 
 
Ključne besede: zgodnje učenje tujega jezika 
 

LET´S SPEAK ENGLISH – FROM KINDERGARTEN TO SCHOOL 
 
Abstract 
We live in a society where we are active all the time. This society grows expectations 
towards every individual for optimal development of his potentials. There is a big emphasis 
on how important it is to speak a foreign language. Specialists, researches and experiences 
so far are pointing out the extreme meaning of early foreign language learning. I want to 
introduce approaches in early language learning, which motivate, relax, excite and 
influence children and pupils positively. Mentally, emotionally and motorically active 
children develop their potentials; therefore they are successful, happy and healthy. 
 
Keywords: early foreign language learning 
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Uvod 

Živimo v času, kjer je pomembna učinkovitost, kakovost in visoka storilnost. Ves čas smo v 
naglici in pod nenehnimi pritiski in pričakovanji nas samih ter okolice. Otroci v vrtcu in 
učenci v šoli niso nobena izjema. Čeprav odrasli morda mislimo, da je njihovo otroštvo 
brezskrbno, izkušnje žal kažejo, da ni tako. Kaj hitro se otroke v vrtcu seznani z različnimi 
športi, didaktičnimi nalogami in igrami, razvijanjem grobe in fine grafomotorike, z zgodnjim 
opismenjevanjem, poučevanjem tujega jezika in podobno. Otroci in učenci so pod velikim 
stresom. Ključnega pomena pa je, da vzgojitelj/učitelj opazi preobremenjene 
otroke/učence in jih skuša razbremeniti. 
 
Šola, vzgojno-izobraževalna institucija, v kateri je učitelj avtonomen na didaktičnem 
področju v smislu izbirnosti načinov učenja in poučevanja. Pomembno pri tem je, da učitelj 
izbira načine, ki so učencem blizu, načine, ki učence pritegnejo. Vsak otrok, ki se je do 
tretjega leta naučil materni jezik, je že osvojil enega najtežjih umskih izzivov, zato ima 
zagotovo možnosti in sposobnosti, da napreduje in razvija svoje potenciale in specifične 
talente (Rajović, 2016). Z navedeno trditvijo se popolnoma strinjam; in glede na to, da otroci 
in učenci preživijo veliko časa v vrtcu in šoli, je učiteljeva odgovornost, da ponudi, organizira 
in pripravi spodbudna učna okolja in situacije za razvoj teh potencialov in talentov.  
 
V prispevku želim predstaviti primere dobre prakse, ki se vedno znova izkažejo za uspešne. 
Otroci in učenci so aktivni, dejavni, nasmejani in sproščeni, zato je njihovo počutje dobro. 
Predstavljeni primeri so bili izvedeni pri urah angleščine, vendar podobne aktivnosti prav 
tako izvajam pri drugih področjih in predmetih.  
 
Moje ugotovitve potrjujejo dejstvo, da bolj ko je otrokov um, otrokove misli in otrokovo 
telo zaposleno, manj imajo negativnih misli, bolj so sproščeni, umirjeni, zadovoljni in srečni. 
 
Zabavne ure angleščine 

Doktrina zgodnjega učenja trdi, da se je otrok ob primernih spodbudah in metodah zmožen 
že zelo zgodaj marsičesa naučiti (Marentič Požarnik, 2000). Pomembno je ozavestiti 
dejstvo, da dobivajo tuji jeziki v številnih državah vlogo obveznih splošnoizobraževalnih 
predmetov tudi v najzgodnejšem obdobju obveznega izobraževanja, pri čemer je učencem 
omogočeno, da znanje tujega jezika pridobivajo v različnih kontekstih in znotraj raznolikih 
učnih izkušenj, se osebno in intelektualno razvijajo in širijo vedenje in razumevanje lastnih 
in drugih kultur (Učni načrt, 2013). Otrok je v obdobju do desetega leta starosti zgovoren, 
odkrit, dovzeten, vedoželjen, brez predsodkov, rad ponavlja in posnema, se igra, ustvarja, 
posluša ter komunicira v igrivih situacijah oziroma v situacijah iz vsakdanjega življenja, zato 
se je zmožen pod ugodnimi pogoji zelo hitro naučiti tujih jezikov (Brumen, 2005). Učiteljeva 
naloga v zgodnjem učenju je predvsem, da organizira, aktivira, daje nove impulze za delo, 
predstavlja vzgled v jezikovnem smislu, pomaga učno šibkejšim, spodbuja, opazuje in 
kontrolira delo. Z ustrezno dozo humorja in empatije naj omogoča, da bo pouk tujega jezika 
zanimiv za vse učence, ne samo za redke, glasne posameznike (Brumen, 2003). Pri pouku 
ne uporabljamo učbenikov in delovnih zvezkov, kar pomeni, da se pri izbiri aktivnosti in 
dejavnosti osredotočamo na otroka oz. učenca.  
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Pravljice, zgodbe in glasba 

Učenci uživajo ob poslušanju pravljic in zgodb. Da učenec ne pozna dobro tujega jezika, ne 
sme biti ovira. Pomembno je, da učitelj izbere primerno pravljico, ravno pravšnje dolžine, z 
ne preveč zahtevnim besediščem in z nazornimi ilustracijami. Pomembno je, da izbrano 
pravljico zelo dobro poznamo, da je branje oziroma pripovedovanje učitelja doživeto in 
otrokom privlačno. Če pravljico pripovedujemo, lahko namesto originalnih ilustracij ali 
slikovne podpore uporabimo konkretni material, kot so npr. plišaste igrače, plastične 
figurice, lutke ... Konkretni material pravljici doda poseben čar in doživljanje.  
 
Glasba in pesmi se izkazujejo kot zelo vredni in učinkoviti pristopi pri poučevanju tujega 
jezika. Učenci uživajo ob prepevanju, še bolj pa, če pesmi dodamo še mimiko, gib in ples. 
Na svetovnem spletu je izredno pestra ponudba pesmi za različne tematike. Pri izbiri 
pravega posnetka moramo biti pozorni na pravilno izgovorjavo, količino in zahtevnost 
pesmi, tempo pesmi, kakovost posnetka. Kljub veliki ponudbi in različnih virih pa 
ugotavljam, da je občasno težko najti kakovostno gradivo.  
 
Igra 

Igra je spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih obdobjih človekovega 
življenja in ne le v otroštvu (Batistič Zorec in sod., 1996: 12), pri čemer je v predšolskem 
obdobju igra otrokova prevladujoča dejavnost. Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi 
nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna (Kurikulum za 
vrtce, 1999: 19). 
 
Rubin, Fein in Vanderberg (nav. po Batistič Zorec in sod., 1996: 13) so postavili nekaj ključnih 
opisnih kriterijev za prepoznavanje igre: 

- prostovoljnost, notranja motivacija in pozitivni občutki (užitek),  
- usmerjenost pozornosti na igralne dejavnosti in ne na cilje (rezultate) teh dejavnosti 

(otrok npr. lahko med igro pozabi na svoj prvotni namen), 
- "proučevanje" igralnega materiala, 
- neresnično, nestvarno vedênje – v igri otrok je namreč veliko pretvarjanja, 

dejavnosti "če bi", "kot da bi", s katerimi otroci prikazujejo druge ljudi, njihove 
dejavnosti ali predmete, 

- fleksibilnost – igra poteka po pravilih, ki jih postavljajo udeleženci igre sami in jih, če 
je treba, med igro tudi spreminjajo, 

- aktivna udeležba – otroci v igri aktivno sodelujejo drug z drugim in so dejavni z 
različnimi predmeti. 

 
Eden izmed ključnih pristopov pri usvajanju tujega jezika je vsekakor igra. Za otroke in 
učence je igra resna "stvar", je delo, ki vpliva na vsa področja njihovega razvoja. Učenci 
razvijajo grobo in fino motoriko, spodbujajo čutila, pridobivajo nadzor nad svojim telesom, 
se učijo novih načinov razmišljanja, dojemajo in sprejemajo stališča drugih. Učenci so 
notranje motivirani in to motivacijo je smotrno izkoristiti.  
 
NTC  

Učenje z NTC-metodo odpira vrata kreativnemu učenju, hitrejšemu spoznavanju ter 
lažjemu odkrivanju in razvijanju otrokovih sposobnosti. Praktični del NTC-metode je 
sestavljen iz treh stopenj. Prva stopnja, ki jo avtor imenuje Dodatna stimulacija razvoja 
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sinaps, je razdeljena na vaje iz motoričnih dejavnosti (vaje za dinamično prilagajanje očesa, 
rotacijo, ravnotežje) in vaje za razvoj fine motorike. Druga stopnja, Spodbujanje razvoja 
asociativnega razmišljanja, je razdeljena na vaje za prepoznavanje abstraktnih pojmov, vaje 
iz predstav, seriacije in klasifikacije, vaje iz asociacij in analogijo ter glasbo. Zadnjo (tretjo) 
stopnjo avtor imenuje Spodbujanje razvoja funkcionalnega znanja; razdeli jo na ugankarske 
zgodbe, uganke in vprašanja (Rajović, 2016). 
 
Joga 

Naši otroci živijo v družbi, ki je ves čas v pogonu. Zaposleni starši zjutraj v naglici pospremijo 
otroke v šolo. Tam so pod nenehnim pritiskom, da bi bili uspešni, da bi uresničili svoja in 
starševska pričakovanja. Popoldne hitijo z ene prostočasne aktivnosti na drugo. Želijo biti 
popularni, želijo ugajati ožji in širši okolici. Spopadajo se z lastno samopodobo in 
samozavestjo. Seznam bi se lahko nadaljeval v nedogled. Morda se nam, odraslim, nekatere 
stvari, s katerimi se ukvarjajo in obremenjujejo naši otroci, zdijo banalne in nepomembne, 
vendar v otroških očeh še kako štejejo in povzročajo stres. 
 
Joga je edinstvena metoda, ki združuje vse oblike gibanja, ki so potrebne za telesno 
zdravje, hkrati pa nam ponuja dihalne in meditacijske tehnike, ki pomirjajo duha ter nas 
čustveno uravnovešajo. V nasprotju z vsemi ostalimi prostočasnimi dejavnostmi, je joga 
netekmovalna in nas uči učinkovitih tehnik sproščanja. Joga je odlično orodje za spopad z 
današnjim hitrim in površnim svetom. 
 
Joga lahko odpravi veliko pritiskov in negativnih občutkov v otrokovem življenju. Našteti 
so le nekateri pozitivni učinki vadbe joge za otroke: 

- zmanjša stres, 
- izboljša samopodobo in samozavest, 
- spodbuja sodelovanje in skrb zase ter za druge, 
- fizično izboljša zdravje (fleksibilnost, moč, koordinacija in zavedanje telesa), 
- fokus oziroma osredotočenost (koncentracija), 
- odpravi nemir oziroma umiri misli in duha, 
- spodbuja kreativnost, 
- pomaga otrokom s sindromom ADHD, z astmo in celo z multiplo sklerozo, 
- vpliva na telesno težo, 
- odpravlja izčrpanost, 
- izboljša ocene, 
- ugodno vpliva na počitek in spanje, 
- izboljša komunikacijske veščine. 

 
Uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije 

Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), posebno pa razvoj interneta, izboljšuje 
dostopnost izobraževanja, spreminja procese poučevanja in učenja ter procese upravljanja 
in vodenja izobraževalnih institucij (Sulčič in Lesjak 2007). Pomemben del učinkovite 
uporabe računalniških didaktičnih programov pri pouku je načrtovanje. Pri načrtovanju 
vzgojno-izobraževalnega dela upoštevamo razvojno stopnjo učencev, na podlagi katere se 
odločimo za ustrezne računalniške rešitve. V učnem načrtu učitelji določijo vzgojno-
izobraževalne cilje in šele nato ustrezne, računalniške programe, s katerimi želijo te cilje 
uresničiti (Mori 2004). Uporaba računalnika pri otroku sproža nekatere duševne procese, 
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kot so interes, motivacija ter odnos do dela. Računalnik je dober motivator in ga lahko 
vpeljujemo v vse faze pouka – preverjanje predznanja, usvajanje novih vsebin, utrjevanje in 
poglabljanje znanja in preverjanje znanja. Računalniški didaktični programi temeljijo na 
spodbujanju učenčevega razmišljanja, iskanju rešitev določenih problemov in hkrati na 
zabavi. Na osnovi izkušenj iz prakse so učenci izredno navdušeni, ko je v vzgojno-učni 
proces vključeno delo s sodobno tehnologijo. Veseli jih delo z i-tablo, računalniki, predvsem 
pa s tablicami, ker so lahke za prenašati in si vsak lahko poišče zaseben kotiček v vrtcu ali 
na šoli.  
 
Aktivnosti pri angleščini v vrtcu in 1. razredu osnovne šole 

Pravljica 

To, kar je pomembno pri izbiri pravljice v tujem jeziku, je v prispevku že zapisano. Če 
upoštevamo vse pomembne kriterije pri izbiri prave pravljice, opažam, da je izbira še zmeraj 
velika. Pravljica je močno motivacijsko sredstvo za pridobitev zanimanja učencev. Radi jih 
poslušajo in poustvarjajo. Po branju oziroma pripovedovanju pravljice je zelo pester nabor 
aktivnosti, ki lahko sledijo, najboljše pa je, da motivacija učencev še traja. 
 
Omenila bi pravljico, ki jo rada pripovedujem. Besedišče je enostavno in učenci uživajo. To 
je pravljica avtorja Roda Campbella z naslovom Dear ZOO. Govori o tem, da si avtor želi 
hišnega ljubljenčka, zato napiše pismo v živalski vrt, naj mu ga pošljejo. Iz živalskega vrta 
prispejo različne živali, od slona, žirafe, leva in kače. Ampak nobena izmed naštetih živali ni 
hišni ljubljenček, zato jih avtor pošilja nazaj. Na koncu pa mu ugodijo in mu pošljejo pasjega 
mladička. Pravljico pripovedujem s plišastimi živalmi, z doživeto mimiko in interpretativnim 
glasom. 
 
Igra 

Zgodnje učenje angleščine temelji na igri. Igre so različnih tipov; od igre vlog, didaktičnih, 
družabnih in namiznih iger, konstrukcijskih iger in še drugih. Z igrami učenci spoznajo in 
predvsem usvojijo veliko besedišča. Igra in igranje učencem predstavljata užitek, hkrati pa 
jim omogočata spontano vključevanje v govorno sporočanje glede na njihove sposobnosti 
in samozavest, z upoštevanjem tihe dobe. 
 
Po prej omenjeni pravljici Dear ZOO sem učencem pripravila sestavljanke. Ilustracije živali 
sem prilepila na sestavljene lego gradnike, jih nato razrezala in gradnike razdrla. Učenci so 
potem morali gradnike sestaviti, da so dobili različne živali. Ko so živali sestavili, je sledilo 
razvrščanje v skupine in nato preštevanje. Učenci so se razvrščali po sestavljenih živalih in 
nato še po barvah gradnikov.  
 
NTC 

Program NTC temelji na aktivnostih, ki spodbujajo razvoj in aktivnost sinaps v možganih, 
prispevajo k učinkovitejšemu pomnjenju ter razvijajo funkcionalno mišljenje. Tuji jezik je 
večini učencev abstrakten, še posebej na začetku učenja, ko še ne razumejo veliko. 
Razumevanje jezika skušam spodbujati z različnimi asociacijami in učenčevimi lastnimi 
predstavami, ki sovpadajo s predstavljenim besediščem, poleg tega pa tudi s klasičnimi 
igrami spomina ipd.  
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Joga 

Ko smo pri eni izmed ur obravnavali pravljico Dear ZOO in spoznavali živali v živalskem vrtu, 
se mi je porodila ideja, da bi z gibom lahko ponazorili vse nastopajoče živali. V pravljični jogi 
se asane, torej jogijski položaji, imenujejo po različnih živalih, rastlinah, predmetih, pojavih, 
ki so otrokom blizu. Tako smo se preselili iz učilnice v telovadnico, si pripravili blazine, ki so 
nam služile kot podloge, in "jogirali". Učencem so takšne aktivnosti zelo pri srcu, saj se 
umirijo, izboljšajo gibljivost, povečajo koordinacijo in koncentracijo. 
 
Uporaba računalniških tablic 

Razvoj sodobne tehnologije je izredno hiter in razlogov za uvajanje IKT v šole je veliko. Eden 
od njih je zagotovo informacijska družba, v kateri živimo. Danes so že nekateri predšolski 
otroci vešči dela na računalnikih, mobilnih telefonih ali tabličnih računalnikih. Otroci zelo 
radi sodelujejo pri dejavnostih, kjer uporabljamo i-tablo. V naloženih računalniških 
programih učencem pripravim različne interaktivne naloge, ki jih z veseljem rešujejo. Še bolj 
pa jih veseli individualno delo na računalniku ali tablicah. Ker so to učenci prve triade in so 
še nekoliko nespretni, naprave pa kvalitetne in drage, pri aktivnostih s tablicami 
sodelujemo z učenci 9. razreda. V tem primeru je učencem omogočeno še medgeneracijsko 
sodelovanje, mlajši se učijo od starejših, starejši pa pomagajo mlajšim. Aktivnosti s sodobno 
tehnologijo so večinoma zabavne narave, vendar vsebujejo poučno noto. Po navadi so to 
interaktivne naloge razvrščanja, urejanja, primerjanja, občasno tudi poimenovanja ipd. Pri 
angleščini je treba večkrat poimenovati, slišati in prepoznati obravnavano besedišče. 
Opažam, da učence delo s sodobno tehnologijo zelo veseli, jih navdušuje, pritegne in 
miselno zaposli.  
 
Iz vrtca v šolo 

Glede na pomembnost čim zgodnejše interakcije s tujim jezikom, že dve leti izvajam urice 
angleščine v vrtcu. Vrtec Bistrica je s šolskim letom 2017/2018 vključen v mednarodni projekt 
Erasmus+ z naslovom Razvijanje socialnih kompetenc otrok z zgodnjim učenjem tujega 
jezika. V projekt so poleg našega vrtca vključeni še vrtci iz Estonije, Italije in Bolgarije. Cilj 
dvoletnega projekta je opolnomočenje strokovnih kompetenc in veščin vzgojiteljev ter 
učiteljev s poudarkom na učenju angleščine, vključeni pa bodo tudi elementi formativnega 
spremljanja, uvajanje sodobnih vzgojnih in izobraževalnih pristopov, izboljšanje kvalitete 
predšolske vzgoje, vse z namenom, da se bodo otroci še lažje in uspešneje vključevali v 
socialno okolje, tj. krepili svoje socialne kompetence v tem raznolikem, globalnem in 
večkulturnem svetu, ki pred nas in naše otroke ter njihovo prihodnost postavlja nove izzive.  
 
Vse partnerje družijo enaki izzivi in želje po izmenjavi primerov dobre prakse za dvig 
kakovosti lastnega dela. Vključitev vrtca v projekt je samo še pripomogla pri izvajanju in 
interakciji z otroki v angleškem jeziku.  
 
Vsebine v angleščini sovpadajo in se prepletajo s kurikulom vrtca. Potrebno pa je biti 
pozoren na didaktiko poučevanja v vrtcu, kajti le-ta se navsezadnje nekoliko razlikuje od 
poučevanja v osnovni šoli. Vsebine se nadgrajujejo v 1. razredu osnovne šole, kjer se 
angleščina izvaja v okviru neobveznega izbirnega predmeta. Že vrsto let beležimo sto 
odstoten vpis učencev. Glede na to, da je v 2. in 3. razredu predmet obvezen, se mi zdi 
ključnega pomena, da vsi starši vpišejo otroke že v neobvezni izbirni predmet. 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

782 

Razlika med vrtcem in 1. razredom se kaže v nadgradnji vsebin. Poleg tega pa je še ena večja 
razlika, ki se večkrat izkaže bolj za breme, kot pozitivno stran prehoda v šolo. Čeprav je 
predmet neobvezen, je potrebno preveriti učenčevo znanje in ga nato tudi oceniti ter 
spisati opisno oceno.  
 
Zaključek 

Sodobni didaktični pristopi poudarjajo razgibanost pouka, veliko aktivnost učencev pri 
pouku, predvsem pa stik pouka in prakse. Učitelju se tako nalaga vse večja odgovornost, 
da svojim učencem omogoča pridobivanje izkušenj, novih znanj, spretnosti. Ne smemo 
dopustiti, da nam organizacijski ali vsebinski problemi to preprečujejo. 
 
Poučevanje učencev v angleškem jeziku mi predstavlja izziv. Ugotavljam, da imajo učenci 
ure angleščine večinoma radi, saj je sistematično učenje tujega jezika zanje nekaj novega in 
drugačnega. S tujim jezikom, predvsem angleščino, se sicer srečujejo že zelo zgodaj preko 
različnih medijev in spleta, kar se v učilnici velikokrat izkaže za pozitivno in jim koristi. 
Učence je treba čim več izpostavljati tujemu jeziku. Z uvedbo tujega jezika v prvo triletje, z 
drugačnimi pristopi poučevanja in z dialogi v tujem jeziku, bo cilj zagotovo uresničen.  
Moje ugotovitve vedno znova potrjujejo dejstvo, da so pravljice, pesmi, različne igre 
(jezikovne, družabne, konstrukcijske), asociacijske dejavnosti, gibanje in pa vsekakor 
sodobna tehnologija tisti elementi, ki učence pritegnejo, sprostijo, umirijo in zmeraj vodijo 
do pozitivnega odziva. 
 
Sami učni načrti spodbujajo izkustveno učenje in največ izkušenj učenci pridobijo skozi 
poslušanje, opazovanje, igro in pri delu s konkretnim, realnim materialom. Menim pa, da si 
morajo učenci izkušnje pridobivati tudi pri delu s sodobno tehnologijo, kajti glede na 
smernice in trende, se v to smer odvija naša prihodnost. Razgibane in pestre aktivnosti 
ugodno vplivajo na učence. Zaradi teh aktivnosti so bolj sproščeni, umirjeni in hkrati manj 
nemirni, moteči in nepozorni. Verjamem, da takšne aktivnosti dobro vplivajo na počutje 
učencev in da učitelji tako pridobivamo učence, kakršne si v razredu resnično želimo. Ti 
učenci so pozitivno naravnani, se znajo soočati s stresom ter ovirami in so posledično tudi 
srečni in zdravi. 
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Simona Šooš  
Osnovna šola II Murska Sobota 

MEDVRSTNIŠKA POMOČ V RAZREDU 
 
Povzetek 
V prispevku z naslovom Medvrstniška pomoč v razredu sem želela deliti izkušnjo primera 
dobre prakse in sodelovanja v projektu »Spodbujamo prijateljstvo«, ki me je spodbudil, da 
bom s podobnim načinom dela nadaljevala tudi naslednje šolsko leto. V pričujočem 
prispevku so predstavljene različne oblike neformalnega dela in druženja učencev izven 
pouka kot primer dobre šolske prakse. Cilj, ki sem si ga zadala, je oblikovanje pozitivne 
samopodobe slehernega učenca, kjer odigramo učitelji prav tako zelo pomembno vlogo. 
Današnje generacije so okupirane z najnovejšo tehnologijo, ki jim odvzame potrebo po 
druženju, igranju na prostem ali samo zabavnem preživljanju prostega časa. Spodbuda, 
pozornost, pohvala in predvsem jasno sporočilo, da smo opazili, kako se krepi samopodoba 
učenca, ki mu ne posredujemo samo znanja, je največ, kar lahko damo. In učiteljev, ki to 
zmorejo, učenci ne pozabijo. Kot učitelji se pogosto spopadamo z nenehnim 
pomanjkanjem časa za težave svoji učencev na njihovi poti odraščanja. Ravno ta projekt pa 
mi je ponudil možnost, da jih spoznam tudi kot osebnosti in jim skušam pomagati. 
 
Ključne besede: prijateljstvo, medvrstniška pomoč, pozitivna samopodoba, odraščanje 
 
 

PEER TO PEER WORK 
 
Abstract 
In the article entitled peer to peer work I wanted to share my experience in cooperation as 
an example of good practice in the project »Encourage Friendships« which has given me a 
courage to continue with similar work also in the next school year. In the article are shown 
different forms of informal learning out of school as an example of good practice. The aim 
is to show your pupils good manners, humility, and honesty and to build a positive attitude. 
With that they will feel a lot more comforted and encouraged to look to a positive outcome 
in their problems. It is very important that pupils hear from their teachers that caring about 
others is a top priority and that is just as important as their own happiness. Remind them 
that they are not alone and that others have expectations from them that they need to be 
ready to fulfill, because they can. And the teachers who can do that pupils never forget. 
Today´s generations are all geared up with the newest technology that seems to distract 
them from the need to go out and play, socialize in the ways we used to or just spend time 
having fun. As teachers we are also always in a hurry and we sometimes do not see pupils 
having problems. But this project has given me an opportunity to know my pupils better as 
personalities and try to understand them and help them. 
 
Keywords: friendship, peer to peer work, positive attitude, growing up 
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1 Uvod 

Kaj pomeni beseda »prijatelj«? V SSKJ najdemo pod geslom prijatelj naslednjo razlago: 
»kdor je s kom v iskrenem, zaupnem odnosu, temelječem na sorodnosti mišljenja, 
čustvovanja: biti komu prijatelj; imeti prijatelje; dober, velik, zaupen prijatelj … // kdor ima 
do koga naklonjen, prijazen odnos …« Za prava prijateljstva bi lahko rekli, da velja zakon 
privlačnosti. Drug drugega izberemo zaradi tega, kar smo, kako razmišljamo, delujemo, 
imamo skupne interese in konjičke. Pravi prijatelji nas ne obsojajo in ne sodijo. Njihove 
kritike so dobronamerne z željo pomagati drug drugemu. Vedno nam tudi objektivno 
povedo, ko ga kdaj kje polomimo. Ja, vse to in še več pomeni pravo prijateljstvo. Je pa tudi 
vrednota, ki je poleg družine med najpomembnejšimi v življenju. 
 
Na OŠ II Murska Sobota smo učenci šestih razredov v lanskem šolskem letu sodelovali v 
projektu »Spodbujamo prijateljstvo«, ki ga je razpisalo društvo za trajnostni razvoj – 
Sobivanje. Zavedamo se, da biti prijatelj in razvijati dober odnos s sošolci in drugimi pomeni 
veliko in se ne zgodi kar naenkrat, ampak potrebuje čas, voljo, sodelovanje, strpnost in 
zaupanje. Na naši šoli se učencem matične šole v šestem razredu pridružijo še učenci iz 
podružnične šole Krog. Hkrati je to tudi prehod iz razredne na predmetno stopnjo, kar 
predstavlja tem učencem veliko spremembo, nekaterim celo velik stres, ko se morajo 
prilagoditi prehajanju iz ure v uro v drugo učilnico k drugemu učitelju in ko si morajo izboriti 
svoje mesto v razredu, ko nekateri učenci naletijo na težave pri doseganju učnih ciljev in ne 
zmorejo sami uspešno premagati ovir pri doseganju zastavljenih ciljev. Takrat nastopi 
trenutek, ko moramo najprej prepoznati in videti težavo in nato temu učencu ali učenki 
znati pomagati. Ker se bomo družili kar štiri leta, je zelo pomembno, kakšne temelje si 
bomo ustvarili, da bomo uspešno krmarili skozi viharje pubertete in še marsičem drugim, 
kar spada v obdobje odraščanja in izoblikovanja posameznikove osebnosti. Zato smo v 
sklopu razrednih ur namenili veliko časa prav razmišljanju o dobrih medsebojnih odnosih in 
tkanju prijateljskih vezi. Vedno smo prišli do zaključka, da je najprej vedno treba imeti pred 
sabo določen cilj, ki mu moramo slediti in se zanj maksimalno potruditi. Učili so se 
sprejemati dobronamerne kritike in iskali v vsakem izmed njih njegove dobre, pozitivne 
lastnosti. Če so opazili pri sošolcu ali sošolki neprimerno obnašanje, so le-tega na primeren 
način tudi opozorili. 
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Slika 1: Plakat – Kako se počutim v novem razredu? 

Vir: lastni vir 

 
2 Medvrstniška pomoč v razredu 

V šolskem letu 2017/2018 smo kot razredni projekt izbrali nacionalni projekt Sobivanje – 

Društvo za trajnostni razvoj, katerega glavni partner je že 6. leto zapored družba BTC. 

Učence smo v sklopu projekta spodbudili k razmišljanju o prijateljstvu. Rdeča nit je bila 

pogled otrok na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj, kakšne lastnosti 

mora imeti pravi prijatelj ali prijateljica, kako moramo vzdrževati in negovati prijateljske 

vezi. 

 

Projekt smo delno izvajali v sklopu razrednih ur z različnimi oblikami in metodami dela. 

Večino dela pa smo opravili pred poukom zjutraj ali po pouku. Običajno dvakrat tedensko, 

ko so imeli na urniku manj ur pouka. V manjših skupinah smo izvajali delavnice, izmenjevali 

mnenja, se bolje spoznavali med sabo in odkrivali pozitivne lastnosti sošolcev, ki jih do sedaj 

še niso poznali. 

 

Prvih nekaj ur smo namenili razumevanju besede »biti nekomu prijatelj, prijateljica«. 

Dandanašnji otroci preživijo veliko preveč časa na različnih socialnih omrežjih, kjer imajo 

čez 100, 200, 300 in več t. i. prijateljev. Zato se mi je zdelo prav, da se najprej pogovorimo o 

tem, koliko prijateljev lahko sploh imamo v resničnem življenju, kdo je za njih pravi prijatelj, 
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kakšne lastnosti mora imeti pravi prijatelj in kaj so oni pripravljeni narediti za svojega 

prijatelja. V razmislek o prijateljstvu sem jim najprej dala prebrati misel Phila Bosmansa:  

 

 
Želela sem, da otroci pridejo sami do spoznanja, da se moramo naučiti znati poslušati 

sočloveka, se spoštovati in tudi znati odpuščati, sprejeti vsakršno kritiko dobronamerno, 

čeprav sem nam najprej zdi kot neke vrste graja, ki je nihče noče slišati. Želeli smo začeti 

razvijati čut o prijateljstvu in pomenu dobrih medsebojnih odnosov. V današnjem hitrem 

tempu življenju, ko so naši otroci izpostavljeni vse preveč časa virtualnemu svetu, želimo 

vzpodbuditi socialni čut za sočloveka, ki je v današnjem času zelo zapostavljen in je 

otrokom včasih težko ločiti med resničnim in virtualnim svetom. 

 

Učenci so imeli za domačo nalogo, da poiščejo in zapišejo čim več misli o prijateljstvu. Te 

misli smo potem prebrali in jih nalepili na oglasno desko v razredu.  

 

MISLI O PRIJATELJSTVU 

»Od vsega, kar ti modrost nakloni za popolnoma srečno življenje, je največ vredno, da imaš 

prijatelja.« Epikur 

»Prijatelj je tisti, ki nam pusti svobodo.« Debbie Alicen 

»Prijatelji ne živijo samo v harmoniji, kot pravijo nekateri, temveč tudi v melodiji.« Henry 

David Thoreau 

»Prijateljstvo poveča srečo in zmanjša bridkost, s tem da podvoji naše veselje in prepolovi 

žalost.« Joseph Adison 

»Brez ljudi se da preživeti, potrebuješ pa prijatelja.« Kitajski pregovor 

»Prijateljstvo je drevo, ki ponuja zavetje.« Samuel Taylor Coleridge 

»Ena najbolj čudovitih lastnosti pravega prijateljstva je to, da razumeš in si razumljen.« 

Seneka 

»Če imaš ob sebi prijatelja, nobena pot ni predolga.« Japonski pregovor 

 

Prišli smo do ugotovitve, da nam pravi prijatelji dejansko držijo ogledalo, a nas ne sodijo, 

temveč nas znajo konstruktivno opomniti, ko ga kje polomimo. Enako dovolijo, da jih tudi 

mi spomnimo, ko ga kje polomijo, ne da bi se bali, da bomo zaradi iskrene kritike izgubili 

prijatelja. 

Vse lahko zdržiš in prebrodiš, če imaš ob sebi prijatelja, 
čeprav tudi on ne more storiti drugega, kot reči le besedo 
ali ti ponuditi roko. 
Prijatelj v tvojem življenju je kot kruh in vino  – nekaj 
božanskega. V tvojem življenju je prijatelj največja 

naložba v vsaki stiski. 
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PLAKAT PRIJATELJSTVA 

V razredu smo naredili plakat prijateljstva z odtisi dlani, ki so sklenjene v krog kot simbol 
trdnosti in medsebojne povezanosti. Ta plakat in številne druge izdelke kot so pesmi, stripi, 
knjižna brošura o prijateljstvu smo poslali na društvo Sobivanje in za svoje delo prejeli drugo 
nagrado, ki nam je bila izročena na zaključni prireditvi v BTC Murska Sobota. Poleg tega pa 
so učenci dobili še veliko praktičnih nagrad. Nagrade smo bili zelo veseli in hkrati ponosni, 
da smo bili za svoje celoletno delo nagrajeni, kar nas je spodbudilo, da bomo z delom 
nadaljevali tudi naslednje šolsko leto, kjer bo naša osrednja skrb namenjena medsebojni 
pomoči pri učenju sošolec sošolcu in pomoči, da znamo prisluhniti sošolcu/sošolki, kadar se 
znajde v stiski, težavah ali nerazumevanju s starši. S tem želimo spodbuditi socialni čut, ki 
je še posebno v sedanjih časih močno zapostavljen. Želimo razvijati čut o prijateljstvu in 
pomenu dobrih medsebojnih odnosov ter zgraditi zdrave temelje mladim, da bodo odrasli 
v osebnosti, katerim bo mar za sočloveka in ki bodo imeli razvit čut za prepoznavanje stisk, 
v katerih se znajdemo vsi slej ko prej v življenju. Če vemo, da takrat ne ostanemo sami v 
stiski, nam je vedno lažje rešiti še tako na prvi pogled nerešljiv problem. 
 

 
Slika 2: Skupaj smo močnejši 

Vir: lastni vir 

 

 
Slika 3: Naši cilji  

Vir: lastni vir 
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SOCIALNA IGRA »PRIJATELJI« 
ŠT. IGRALCEV: vsaj 8, lahko v skupinah, ki se zamenjajo in premešajo 
PRIPOMOČKI: žogica 
NAMEN: spoznavanje skupine, lastnosti posameznikov ter izgraditev medsebojnega 
spoštovanja 
Igralci se postavijo v krog. Vsak si zase izbere vzdevek (pridevnik, s katerim najbolj opiše 
sebe) in ga pove ostalim. Igralci si nato pričnejo podajati žogico (ali drug rekvizit). Pred 
podajo mora igralec poklicati soigralca, ki mu podaja žogico, po njegovem vzdevku. Istemu 
igralcu ne smemo podajati dvakrat zaporedoma. 
Ko igra steče, v krog dodajamo dodatne žogice. Določimo lahko tudi pravilo, da mora v 
enem krogu vsak igralec prejeti žogico natanko enkrat. Po določenem času lahko igralci 
spremenijo svoje vzdevke. Vzdevki ne smejo biti žaljivi in morajo izražati neko pozitivno 
lastnost te osebe. 
 
SOCIALNA IGRA »KARTICE ZA DOPISOVANJE« 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 
PRIPOMOČKI: kartice, nabiralnik 
NAMEN: reševanje težav 
Učenci na kartico napišejo vprašanje, težavo … in jo da v nabiralnik. Učitelj lahko odgovarja 
sproti. Lahko pa vsak učenec enkrat tedensko napiše nekaj na kartico in jim učitelj 
odgovarja preko vikenda ali ob začetku naslednjega tedna. 
 
 
SOCIALNA IGRA »NEMO KRIČANJE« 
 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 
PRIPOMOČKI: / 
NAMEN: sproščanje, izražanje čustev 
Učenci zgolj s telesno govorico drug drugemu kažejo različna čustva, iztočnice daje učitelj: 
smeh, jok, zaskrbljenost, jeza… 
 
 
POZITIVNA KLIMA V RAZREDU 
Na šoli, kjer poučujem, se zavedamo, da je šolska klima nedvomno pomemben dejavnik, ki 
vpliva na učinkovitost tako vzgoje kot izobraževanja. V okolju, kjer se čuti medsebojna 
podpora med učitelji in učenci in kjer se učenci počutijo varne in vredne, je uspešnost vzgoje 
in izobraževanja prav gotovo večja, kot če tega ni. Na dobro klimo v celotni šoli vpliva veliko 
dejavnikov, od vodstva šole, zbornice, razredov in šole kot celote. Na pozitivno razredno 
klimo v veliki meri vplivajo učenci, ki ustvarjajo čustveno povezanost in začnejo tvoriti 
skupino. Pomembno je, da učenci čutijo odgovornost do nalog in uspeha oddelka, saj le 
tako nastane klima, ki omogoča zdravo osebnostno rast in razvoj. 
 
MEDVRSTNIŠKA UČNA POMOČ V RAZREDU 
Prostovoljna medvrstniška učna pomoč je namenjena spodbujanju razvoja kakovosti 
medosebnih odnosov, solidarnosti, humanitarnosti in čuta za sočloveka, spoznavanju 
samega sebe in navsezadnje soodgovornosti za dvig ravni znanja v razredu oziroma na šoli. 
Učencem, ki imajo težave pri določenih predmetih bomo izbrali sošolca – tutorja, ki bo 
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seveda prostovoljno želel pomagati svojemu sošolcu ali sošolki in s tem del svojega 
prostega časa posvetil temu sošolcu/sošolki, s katerim bosta skozi leto gradila poseben 
odnos. Ta pomoč bo potekala v šoli pred poukom ali po pouku enkrat do dvakrat tedensko. 
Takšna oblika vrstniške pomoči združuje in povezuje učence ter predstavlja pomembno 
komponento inkluzivnega izobraževanja, saj je pomoč nudena v okolju, kjer je učenec kot 
prejemnik pomoči najmanj izpostavljen. Le ta pa ima pomembno vlogo pri učenčevi 
samopodobi, ki je v času adolescence še kako pomembna pri izoblikovanju in dozorevanju 
osebnosti. Pomembno vlogo v mladostnikovem razvoju imajo šola ter uspehi in neuspehi, 
ki jih doživljajo v njej. Pritiski v zvezi s šolskim uspehom in borba za ocene predstavljajo 
zanje stresne dejavnike, ki vplivajo na njihovo psihično počutje in zdravje. Težave v zvezi s 
šolo so marsikdaj tudi izvor številnih mladostnikovih konfliktov s starši, z učitelji in z vrstniki. 
V tem obdobju je za mladostnika težko najti pravo mero samodiscipline in vztrajnosti pri 
šolskem delu, saj njegovo pozornost in koncentracijo motijo številni drugi, zanj pomembni 
dogodki.  
 
Zaključek 

Projekt »Spodbujamo prijateljstvo« me je kot razredničarko in učiteljico spodbudil k 
razmišljanju o pomembnosti medosebnih odnosov med učenci pri pouku in zunaj pouka. 
Ugotovila sem, da so učencem takšne oblike in metode dela všeč, saj lahko izražajo svoja 
čustva, mnenja in jih ni strah negativne kritike s strani sošolcev ali učiteljice. Veseli me, da 
so učenci ob koncu šolskega leta prišli do spoznanja, da si je treba prijatelje izbirati previdno 
in biti previden na socialnih omrežjih, ko si z »navideznimi« prijatelji delijo svoje skrivnosti 
in fotografije. Navdušenost učencev nad projektom me je spodbudila, da bomo s 
podobnimi oblikami in metodami dela nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, in sicer 
kot obliko medvrstniške pomoči znotraj šole pred ali po pouku. Družili se bodo v kreativnih 
in sprostitvenih kotičkih šole z namenom razvijanja zaupnosti v določenih težkih situacijah 
ali šolskih problemih. Če bodo želeli, bodo lahko pomoč ali nasvet poiskali tudi pri meni kot 
njihovi razredničarki, ki jim bom z vso resnostjo prisluhnila in jim poskušala pomagati z 
nasvetom ali najti drugo strokovno pomoč, če bo to potrebno. 
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Jasmina Štaus Žižek 
Osnovna šola Beltinci 

O KULTURI IN UMETNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 
 
Povzetek 
Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in 
inovativnosti. Ti kompetenci sta zelo pomembni za uspešno delovanje posameznika in širše 
družbe v 21. stoletju, zato ju pri učencih razvijamo že v osnovnošolskih letih. V šolskih letih 
2016/17 in 2017/18 smo na OŠ Beltinci kulturno-umetnostno vzgojo izvajali in krepili tudi pri 
interesni dejavnosti Umetnost. 
Tu sem z različnimi didaktičnimi pristopi učence poskušala navdušiti za ustvarjalnost v 
(predvsem jezikovnem) izražanju, k spremljanju aktualnih kulturnih dejavnosti (domačih in 
mednarodnih) in aktivnemu vključevanju vanje. To sem si zadala kot glavni cilj in kasneje 
štela tudi za največji uspeh – navdušiti mlade za uživanje, spremljanje in kritično presojanje 
kulture in umetnosti.  
Z naborom zaokroženih dejavnosti, ki smo jih z učenci izvajali v šol. l. 2016/17 in 2017/18, sem 
želela prikazati, kako je mogoče na različne načine dosegati cilje in slediti načelom kulturno-
umetnostne vzgoje. 
 
Ključne besede: kultura, umetnost, kulturno-umetnostna vzgoja 
 
 

ABOUT CULTURE AND ARTS IN THE ELEMENTARY SCHOOL 
 
Abstract 
Artistic expression is a human need, linked with creativity and innovation. These are very 
important for the successful development of the individual and the wider society in the 21. 
century, therefore, we develope them already in the elementary school years. In the school 
years 2016/17 and 2017/18 at the primary school Beltinci we have strenghten them also in 
the interest activities of Art. 
With a variety of didactical approaches I tried to encourage students in creativity in 
(linguistic) expression, to monitor the current cultural activities (domestic and 
international) and in the active integration. I set this as the main goal – which was later also 
my personal success – encourage young people to enjoy in the monitoring and critical 
evaluation of culture and the arts. 
With the activities that we had with pupils in school year 2016/17 and 2017/18, I want to 
show, that it is possible to archieve the goals and follow the principle of cultural-art 
education in many different ways. 
 
Keywords: culture, art, the cultural-artistic education 
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O kulturi in umetnosti 

 V različnih družbenih okoljih je koncept kulture pojmovan zelo različno; zaradi 
kompleksnosti in obsežnosti ga je težko enoznačno in jasno opredeliti. Bistvo te vzgoje je 
sicer njena kroskurikularnost – vpeta je lahko v vsa področja dejavnosti, učne predmete in 
druge šolske dejavnosti. Prispeva k splošnemu in celotnemu razvoju osebnosti 
posameznika, oblikuje estetsko občutljivost, kulturno zavest ter spodbuja vseživljenjsko 
učenje. Temeljni namen kulturno-umetnostne vzgoje je pri posamezniku vzpodbuditi željo 
in potrebo po sodelovanju v kulturnem, predvsem umetniškem izražanju – tako v smislu 
lastnega ustvarjanja kot uživanja v umetniškem izražanju drugih. 
 
Seznam področij v skladu s cilji kulturno-umetnostne vzgoje vključuje in povezuje: 

- bralno kulturo, 
- film in avdiovizualno kulturo, 
- glasbeno umetnost, 
- intermedijske umetnosti (multimedija), 
- kulturno dediščino in tehniško kulturo, 
- likovno umetnost in  
- uprizoritvene umetnosti (Nacionalni program za kulturo 2008–2011). 

 
Pri svojem vsakodnevnem delu z učenci sem imela nacionalne smernice (ki so jih pripravili 
člani in članice Razširjene medpredmetne skupine za kulturno vzgojo na Zavodu RS za 
šolstvo) neprestano v mislih. Že pred samim začetkom izvajanja interesne dejavnosti sem 
se pripravljala, da bi z različnimi didaktičnimi pristopi učence poskušala navdušiti za 
ustvarjalnost v (predvsem jezikovnem) izražanju, k spremljanju aktualnih kulturnih 
dejavnosti (domačih in mednarodnih) in aktivnemu vključevanju vanje. Generacije, ki so že 
v svojih najnežnejših letih vpete v nenehno interaktivno dogajanje, polno avdiovizualnih 
dražljajev, dostopnih neprestano in dobesedno vedno na dosegu roke. To sem si zadala kot 
glavni cilj in kasneje štela tudi za največji uspeh – navdušiti mlade za uživanje, spremljanje 
in kritično presojanje kulture in umetnosti. 
 
Doseganje zastavljenih ciljev v izobraževanju je dolgotrajen proces in včasih težko 
dosegljiv/izmerljiv, zato mora imeti učitelj poleg znanja še nagnjenje, veselje, stanovitnost, 
visokomiselnost, občutek za delo z učenci in nenazadnje neskončno potrpežljivosti. 
 
Za kakovostno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje je bistveno, da imajo učenci v procesu 
izobraževanja čimaktivnejšo vlogo, medtem ko učitelj (mentor) v drugi polovici šolskega 
leta ostaja predvsem opazovalec, komentator in vodja (usmerjevalec) po potrebi. 
 
Z naborom zaokroženih dejavnosti, ki smo jih z učenci izvajali v šol. l. 2016/17 in 2017/18, sem 
želela prikazati, kako je mogoče na različne načine dosegati cilje in slediti načelom kulturno-
umetnostne vzgoje. 
 
1 Tekmovanje v znanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 

V okviru tekmovanja za Cankarjevo priznanje, ki je bilo organizirano za učence 2.–9. razreda 
in za dijake srednjih šol, smo razvijali bralno kulturo učencev. Tekmovanje v znanju iz 
slovenščine si prizadeva za kreativno sintezo znanja in ustvarjalnosti, tekmovalci pa po 
doživljanju, razumevanju in vrednotenju literarna besedila tudi aktualizirajo. 
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Ciljna skupina: učenci 8. in 9. razreda 
Trajanje: od začetka šolskega leta do zaključka tekmovanja 
Ob začetku šolskega leta so učenci po navodilih najprej prebrali izbrane knjige. Na 
pripravah smo se dobivali eno–dve uri tedensko. Umetnostno besedilo smo analizirali po 
vnaprej pripravljenih sklopih, s pomočjo pripravljenih delovnih listov. Pri zgodovinskem 
ozadju (snovi) smo se povezovali z učiteljico zgodovine na naši šoli, ki je za učence pripravila 
učno uro o zgodovinskem ozadju dogajanja (snovi) v knjigi. Ko smo tekst analizirali, so 
učenci pisali najprej krajše sestavke po temah, ki jih je obravnavalo besedilo, nato pa še 
daljše, esejskega tipa. Vse zapisano so oddali, vsak sestavek sem pregledala in ga skupaj z 
učencem pokomentirala. 
 
2 Izrazi se! 

Izrazi se! smo z učenci poimenovali ure, ki so bile namenjene sodelovanju na različnih 
literarnih natečajih. Učenci so spremljali aktualni nabor razpisanih literarnih natečajev, se 
po lastni izbiri odločali za sodelovanje in se nato izražali skozi lastne literarne prispevke. Pri 
pripravi na posamezni oddani literarni prispevek sem učence spodbujala za uporabo 
različne poljudne in leposlovne literature (predvsem pisnih virov). Po končanem natečaju 
smo izvedli evalvacijo.  
 
Ciljna skupina: učenci 5.–9. razreda 
Trajanje: skozi celo šolsko leto, po potrebi 
Razvijanje zmožnosti osebnega izražanja in razvoj ustvarjalnosti sta izrednega pomena 
kulturno-umetnostne vzgoje v osnovni šoli. Opozorila bi rada na neizpodbitno dejstvo, da 
je v tem kontekstu vedno potrebno upoštevati tudi to, da je razvijanje otrokove zmožnosti 
za osebno izražanje z umetnostjo tesno povezano z njegovim čustvenim počutjem. 
Upoštevajoč ta nihanja in učenčevo razpoloženje, je potrebno nemalokrat v sam formalni 
proces izobraževanja vnašati tudi sprotno motivacijo, ki temelji na poznavanju učencev. 
Vsak učenec ima v tej dejavnosti svoj motiv in cilj, ki ga žene k ustvarjanju. Takšen način dela 
je povezan z vsemi oblikami umetnosti, še posebej z literarno in likovno. 
 
Razvoj ustvarjalnosti lahko definiramo kot razvoj posameznikove sposobnosti sodelovanja 
v domišljijskidejavnosti, katere izdelek zaznamujeta izvirnost in vrednost . Sodelujoči 
učenci, vključeni v ID, imajo nemalokrat med sabo različne že predispozicije: 

- izpostavljenost različnim umetniškim izkustvom in različnim načinom umetniškega 
izražanja,  

- zmožnost umetniškega nastopanja oziroma predstavljanje umetniškega dela. 
 
Ravno zaradi teh razlik pa si pri svojem delu zastavljam cilj, ki je realen, splošen in dosegljiv: 
tj. predvsem vseživljenjsko zanimanje za umetnost (spodbujanje učencev k sodelovanju pri 
zunajšolskih umetnostnih dejavnostih, kar naj bi jim ostalo za celo življenje). V okviru 
opisanega pa potem sledi tudi prepoznavanje umetniškega potenciala oziroma 
nadarjenosti. 
 
Vse te cilje smo dosegali v sklopu Izrazi se! – od začetka šolskega leta je bilo 5 šolskih ur 
namenjenih razlagi in praktičnemu prikazu nebesednih prvin govora (hitrost, glasnost, 
tonska višina govora, premor) in prozodičnim prvinam besedila (poudarek, register in barva 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

794 

glasu). Pri tem smo sledili IKT gradivu na spletu: 
https://www.iucbeniki.si/slo1/2170/index1.html.  
 
Naslednjih 5 šolskih ur je bilo namenjenih krepitvi sposobnosti kreativnega pisanja. Ob tem 
moram poudariti, da sem se pri izvedbi teh ur močno opirala na mnenje Blažićeve, ki navaja 
dejavnike razvijanja ustvarjalnega mišljenja, ki morajo biti izpolnjeni, in sicer da 
»ustvarjalnost lahko spodbujamo in razvijamo s poudarjanjem produciranja in izražanja idej 
v sproščenem ozračju brez ocenjevanja in razvijanjem konvergentnega in divergentnega 
mišljenja« (Blažić 2003: 10). Za delo smo uporabljali delovne liste iste avtorice, in sicer iz 
knjige Ustvarjalno pisanje 3. 
 
Učencem sem v naslednjih urah predstavila takrat aktualne literarne natečaje, ki so jih 
organizirala različna društva, organizacije ali osnovne šole po Sloveniji. O vsakem smo se 
pogovorili, kaj pomeni razpisana tema in podrobno pregledali navodila za pisanje, ki so jih 
navedli organizatorji natečaja. Učenci so ugotavljali, katera področja, ki so jih zajemali 
posamezni natečaji, so jim blizu in o katerih imajo izdelana svoja lastna mnenja in 
prepričanja. 
 
Brez da bi jim sicer to posebej predstavljala, smo se pri tem ravnali po pravilih retorike, 
veščine spretnega in uspešnega govornega prepričevanja, in se pogovorili tudi o načelih 
jezikovnega sloga. Vsak učenec si je izbral največ dva natečaja, v katerih je želel sodelovati 
s svojim prispevkom. Pri izbiri sem jim svetovala tudi glede časovnega razpona za oddajo 
prispevkov.  
 
Učencem so bili z moje strani ponujeni naslednji natečaji*: Roševi dnevi 2018 (november 
2017), Literarni natečaj za najboljše otroško ali mladinsko dramsko delo (oktober 2017), 
»Bodi pisatelj« (september 2017), »Moja domovina – poznam tvojo kulturno dediščino?« 
(oktober 2017), MURA – moja reka (marec 2017), »Moja rodna domovina« (januar 2017), Z 
domišljijo na potep (januar 2018), Župančičeva frulica (marec 2018), Sanje so velika skleda 
(februar 2018). 
*Navedeni natečaji so bili razpisani v šolskih letih 2016/17 in 2017/18. 
 
Učenci so si naredili načrt pisanja in razporeditev vsebine. Glede na vsebino razpisanega 
natečaja in morebitnega nepoznavanja teme, so se učenci razporedili v skupine, da bi si 
pridobili gradivo za boljše razumevanje. Gradivo so iskali v šolski knjižnici. Pri tem 
raziskovalnem delu sem kot mentorica težila k temu, da so bila uporabljena gradiva 
večinoma tiskane izdaje, le, kadar to ni bilo možno, smo se posluževali iskanja informacij na 
spletu. 
 
Ko so učenci naredili načrt pisanja, smo se sistematično posvetili vsakemu posameznemu 
odseku. Učenci so se na pisanje vedno pripravljali po naslednjem pripravljenem vzorcu: 
1. UVOD 
- uvodno vprašanje ali uvodna zgodba, ozadje oz. snov dogajanja 
2. JEDRO  
- pripoved in utemeljitev 
3. ZAKLJUČEK 
- povzetek napisanega, predstavitev posledic. 

https://www.iucbeniki.si/slo1/2170/index1.html
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Šele, ko smo bili z načrtom vsi zadovoljni, so učenci začeli zapisovati svoje literarne 
prispevke, ki so bili vedno bolj podobni končni obliki. Kot mentorica sem največji izziv našla 
v tem, da sem učence učinkovito usmerjala h končnemu izdelku in se hkrati trudila, da jim 
svojih misli in mnenj nisem vsiljevala. Kasneje sem opazila, da so zagate v smislu 
neopredeljenosti že reševali sami, in sicer tako, da so se vračali k izhodiščni snovi, literaturi 
in virom in kar tam potem poiskali odgovore na svoja notranja vprašanja. Predvsem s 
pomočjo raziskovalnega dela pred nastankom samega literarnega besedila so učenci v tej 
dejavnosti razvijali zmožnosti za kritično vrednotenje, razumevanje lastne kulturne 
dediščine, individualno izražanje in ustvarjalnost (domišljija, reševanje problemov in 
tveganje). Tudi M. Hrženjak v tem kontekstu ugotavlja: »Kultura tako še zdaleč ni samo 
območje »lepega, resničnega in pravičnega«, pač pa je tudi območje izražanja družbenih 
konfliktov, ideoloških bojev in protislovij človeškega bivanja. /…/ Tako na »lastni koži« 
začutijo raznolikostbživljenjskih situacij, v katerih se lahko znajde človek bodisi kot 
posameznik bodisi kot pripadnik neke kulture. Še posebej literatura je lahko način 
neformalnega in neprisiljenega razvijanja senzibilitete za družbena in kulturna vprašanja, ki 
otroke napelje na razmišljanje o družbenih in kulturnih temah (na primer z vprašanji: zakaj 
nekateri ljudje, skupine, narodi mislijo, da so boljši od drugih; na kakšen način lahko nekoga 
izločimo iz skupine; kdo v zgodbici je bil izločen in zakaj; kako se je počutil in kako se je 
odzval; kdo je izločen v naši družbi in zakaj; kako se mi obnašamo do diskriminiranih skupin 
ali posameznikov« (Hrženjak 2008: 49). 
 
Drugi pogosti cilji so bili tudi razvijanje socialnih in komunikacijskih spretnosti med učenci, 
vključenimi v ID, zabava, veselje, seznanjanje z raznolikostjo oblik umetnosti in medijev, 
nastopanje oziroma predstavljanje svojega dela in okoljska zavest. Tem ciljem so sledili vsi 
izbrani in ponujeni natečaji. 
 
3 Aktivno sodelovanje pri pripravi proslav 

Za uresničevanje načela aktivnega sodelovanja učencev smo k organizaciji, pripravi in 
izvedbi šolskih in občinskih proslav vključevali vse učence. 
 
Cilja skupina: vsi učenci 
Trajanje: skozi celo šolsko leto 
Učenci so spoznali, kako se lotiti izvedbe šolske ali občinske proslave. V posamezne 
dejavnosti so se vključevali prostovoljno, po lastnih interesih. Nekateri so raje sodelovali pri 
idejni zasnovi: nastavili so rdečo nit proslave, raziskovali ozadje (kulturni ali državni 
prazniki), nastavili vezni tekst povezovalcev proslave in skicirali sceno proslave; drugi so 
pripravljali sceno (v sodelovanju z učiteljem likovne umetnosti) in pomagali pri 
organizacijskih potrebah; zainteresirani so nastopali v vlogi povezovalcev/povezovalk 
programa ali s pripravljenimi točkami. 
 
Skupaj smo izvedli generalko pred proslavo in samo proslavo. 
 
Po posamezni proslavi je vedno sledila analiza dela, razprava o morebitnih izboljšavah ter 
dogovori za naprej. 
 
Pripravili smo tudi radijsko uro ob kulturnem prazniku Francetu Prešernu – poetu v spomin 
(februar 2018); radijsko uro, ki je bila predvajana preko šolskega zvočnika, smo posneli 
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vnaprej (pri tem smo sodelovali z učenci izbirnega predmeta Multimedija, ki so poskrbeli za 
snemanje in montažo posnetka). Radijska ura je trajala približno 35 minut, med 
poslušanjem pa so učenci ustvarjali likovne izdelke po vnaprej pripravljenih navodilih za 
delo. Nastala je zanimiva razstava ustvarjenih del na šolski galeriji. 
 
4 Povezovanje s poklicnimi umetniki 

Umetniki so vir kulturne vzgoje, neglede na to, ali gre za poklicne ali ljubiteljske. Leta 2016 
(avgust) je bila ponujena pesniška delavnica za učence, ki se ukvarjajo s poezijo.  
 
Ciljna skupina: učenci predmetne stopnje 
Trajanje: skozi celo šolsko leto 
 
K sodelovanju nas je povabil g. Tine Mlinarič, član Društva slovenskih pisateljev. Literarna 
delavnica je potekala pred tradicionalno prireditvijo Büjraški dnevi 2016, ki potekajo ob reki 
Muri, zato je bila poimenovana Pisatelji in reke. Čeprav so bile počitnice, se je delavnice, 
poleg gimnazijcev Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, udeležilo nekaj učencev. Srečali so 
se s gostujočimi literarnimi ustvarjalci, z njimi so se pogovarjali in ustvarjali v pripravljeni 
literarni delavnici. Nastali izdelki so bili razstavljeni na sami prireditvi.  
 
Za plodne partnerske odnose v tem kontekstu je pomembna motivacija ter pristna želja in 
predanost vseh vpletenih. K temu lahko zelo pripomore promocija pomena umetnostne in 
kulturne vzgoje ter razvijanje ustrezne šolske kulture. 
 
Pri tem velja omeniti, da se na naši šoli čuti velika naklonjenost udejstvovanju učencev na 
različnih kulturno-umetnostnih področjih. Povezujemo se z institucijami (muzeji), ki izvajajo 
različne delavnice, prav tako pa nam je dostopnih vedno več glasbenih, plesnih, gledaliških 
in lutkarskih dejavnosti. 
 
5 Film 

Ker pomembno združuje skoraj vse umetnostne zvrsti (likovno, glasbeno, gledališko, 
plesno) in ima visoko doživljajsko in estetsko vrednost, smo 15 ur interesne dejavnosti 
Umetnost namenili filmski vzgoji. Z zavedanjem, da se načini (forme) izražanja mladih naglo 
menjajo: blog je nadomestil pisanje dnevnika na roko, fotografija je nadomestila slikanje, 
romane film, klepetanje na spletu pisma … je temu treba slediti tudi v vzgoji in 
izobraževanju. 
 
Ciljna skupina: učenci predmetne stopnje 
Trajanje: 15 ur 
 
Cilji, katerim smo sledili med »filmsko vzgojo« so bili naslednji: izbira filma – film je bil izbran 
glede na starost učencev, primernost stopnji razvoja in interes učencev; analiza, kritična 
ocena in samostojna izdelava medijskega sporočila. Začeli smo z zgodovino filma in v tem 
duhu sem izbrala tuji filmski klasiki Cirkus (The Circus, C. Chaplin) in Oliver Twist (D. Lean) 
in domači Kekec in Sreča na vrvici (J. Kavčič).  
 
Kot zelo dober primer se je izkazal slovenski film za otroke Tea (H. A. W. Slak), ki enako 
pomembno obravnava medosebne odnose in okoljska vprašanja, obenem pa je bil narejen 
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skorajda brez digitalnih posegov, z živimi posnetki zvokov iz narave in ima močno estetsko 
in doživljajsko vrednost. Čeprav je učence s svojo preprostostjo na začetku začudil, so ga 
zbrano spremljali do konca. Njihovi vtisi so bili pozitivni, zgodbo so razumeli in splošen vtis 
je bil, da jim je bil sicer drugačen in nenavaden, ampak (tudi morda zaradi naštetega) 
zanimiv.  
 
Pri izbiri filmov za otroke je pomembno, da otroci spremljajo tiste, ki so namenjeni njihovi 
starosti, da jih razumejo, saj jih bodo le tako pritegnili in bodo od njih kar največ odnesli. 
Ogledali smo si tudi vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon. 
 
Ogledi filma skupaj z odraslimi so za otroke/učence zelo pomembni, saj se lahko potem 
skupaj pogovorijo o videnem. Iz otrokovega/učenčevega pripovedovanja lahko marsikaj 
izvemo o njegovem doživljanju sveta. Film je tudi čudovita iztočnica za pogovor o stiskah, 
željah in hrepenenjih ter o temah, o katerih redko ali težko govorimo, čeprav so v našem 
vsakdanjem življenju pomembne. 
 
Opazila sem, da čeprav učenci zelo hitro razlikujejo med tem, kaj je dobro in kaj ne, in se 
glede na razumevanje vsebine, njeno zanimivost in privlačnost namerno odločajo, kaj je 
vredno njihove pozornosti, je njihova izbira vendarle pogosto pod vplivom modnih 
zapovedi in pritiskov vrstnikov. Zato je pomembna predvsem izbira filma, ki jo opravi učitelj 
sam.  
 
Aktivno gledanje filmov pomeni usmerjati pozornost in občutljivost na obliko in vsebino 
filma in ob tem hkrati razvijati lastno refleksijo: prepoznavanje vzorcev razmišljanja, 
sporazumevanja in vedenja, njihovo vrednotenje in povezovanje z lastnimi izkušnjami. 
Aktivno spremljanje filma je najboljše izhodišče. 
 
Eno šolsko uro smo namenili omikanosti kot delu kulturne vzgoje, saj se mi zdi pomembno, 
da se obiskovalci kulturnih prireditev primerno obnašajo, ne samo zaradi tradicionalizma, 
pač pa tudi zaradi spoštovanja do ustvarjalcev in izvajalcev umetniškega programa kot tudi 
do ostalih obiskovalcev prireditve. 
 
Velik del odgovornosti za uspešno implementacijo umetnostne in kulturne vzgoje seveda 
leži na učiteljih t. i. umetnostnih predmetov, tako obveznih kot izbirnih. Tudi zanje bi bilo 
treba pripraviti dodatno izobraževanje in usposabljanje na področju različnih umetniških 
disciplin, posebej novejših, ki še niso povsem družbeno sprejete. 
 
6 To je zame, to sem jaz 

Izrezki iz revij, časopisov, misli iz knjig. Lastna mapa vtisov iz okolja za posameznega 
učenca. 
 
Ciljna skupina: učenci 5.–9. razreda 
Trajanje: 13 ur 
 
Z učenci smo se pogovarjali tudi o tem, katere knjige, časopise, revije, bloge … berejo v 
svojem prostem času in kaj je tisto, kar jih pritegne. V nadaljevanju smo se osredotočili tudi 
na grafično opremljenost besedila in ugotavljali, kaj jih pritegne in ali potem to vpliva tudi 
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na njihovo percepcijo vsebine. Učenci so si izdelali vložno mapo in sami okrasili naslovnico. 
Na naslovnico so napisali svoje ime in tekoče koledarsko leto. Mapica je na nek način 
postala časovna kapsula. 
 
Ob začetku koledarskega leta so začeli v mapi zbirati citate iz knjig, ki so jim bili zanimivi in 
so nanje morda vplivali v povezali z vzbujanjem določenih občutkov, ki so se dotaknili 
njihovih osebnih težav ali »le pozitivne misli za lep dan« – tako so jih poimenovali učenci 
sami. Iz časopisov in revij so izrezovali fotografije, na katerih jih je pritegnilo nekaj, česar 
včasih niti sami niso znali razložiti z besedami. 
 
Opazila sem, da so se učenci pri izrezkih revij ravnali po interesih (izrezovali so naprimer 
fotografije ali detajle, povezane s trenutno modo) – kot je prikazano na fotografiji 1. 
 

 
Fotografija 1 

 
Ko smo pregledovali mape, ki so bile iz prejšnjih koledarskih let, so se učenci včasih tudi 
začudili svojemu izboru, ampak so točno vedeli, zakaj so izbrali določeno fotografijo/misel. 
To jim je obudilo stare občutke in nad tem so bili izredno presenečeni. Mape so bile osebne, 
zato so jih učenci k uram prinašali po želji in po koncu pouka so ostale v njihovi lasti. 
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Glavni cilji teh ur so bili:  
- biti aktiven član skupnosti, ki opazuje in je tudi kritičen do tistega, kar se dogaja 

okrog njega;  
- zavedanje, kaj iz okolja nas pritegne kot posameznike (spoznati svoje interese); 
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj, za dejavno vključevanje v družbo, kar 

vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in drugih 
ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja in prihodnjih generacij. 

 
Zaključek 

Sodobna družba znanja terja nove pristope v izobraževanju otrok in odraslih, ki poleg 
kognitivnega znanja razvijajo tudi čustvene veščine in kompetence, potrebne za 
premagovanje novih izzivov. Raziskave so pokazale, da jih lahko razvija umetnostna in 
kulturna vzgoja. To je delovanje celotne šole, ki z vključevanjem umetnosti in kulture v vse 
predmete, dejavnosti za vse učence oblikuje človekovo kulturno zavest in potrebo po 
izražanju ter pri tem razvija veščine in kompetence, ki presegajo klasično kognitivno znanje 
in so nujne za uspešno življenje v sodobni družbi znanja. 
 
Za uveljavitev umetnostne in kulturne vzgoje je nujno, da jo najprej sprejme, podpre in 
usmerja državna politika. V praksi pa lahko zaživi le, če se bodo vzgojno-izobraževalne 
ustanove zavedale odgovornosti za njeno implementacijo in ustrezno organizirale delo. 
Prav mi so namreč glavni in (poleg vrtcev) prvi nosilci umetnostne in kulturne vzgoje, da ju 
približujemo učencem, ob tem, da se nenehno povezujemo tudi z drugimi partnerji. In kot 
je zapisano v publikaciji Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, se je Evropa začela 
zavedati, »da kultura ni danost, ampak priučenost, učenje in ustvarjalnost.« 
 
V našem okolju namreč prerado in prepogosto zmaguje mnenje, da kulturo vsak pozna, da 
smo za to so vsi vešči in vsak se čuti dovolj kompetentnega za vrednotenje in presojanje. 
Ta predsodek moramo preseči s kulturno-umetnostno vzgojo že v šoli, brez tega ne bo 
napredka. 
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Suzana Štefanec Kodila 
Osnovna šola I Murska Sobota 

PLESNA INTERESNA DEJAVNOST 
 
Povzetek 
Gibanje ob glasbi mi veliko pomeni in ob tem izredno uživam. Veselje do plesa imam 
možnost prenašati na učence pri pouku, v veliko zadovoljstvo pa mi je bilo vodstvo plesne 
interesne dejavnosti. Tu sem učencem omogočila, da izrazijo svojo ustvarjalnost, izvirnost, 
se naučijo plesnih koreografij, predvsem pa da uživajo in v tem vidijo eno izmed možnosti 
zdravega izkoriščanja prostega časa. Od leta 2009 in do 2011 je bila naša šola vključena v 
projekt Comenius. Na povabilo naše koordinatorice sem se v projekt vključila kot mentorica 
plesnega krožka. Aprila 2010 je bilo srečanje v Grčiji, kjer so se predstavili tradicionalni plesi. 
V ta namen sem učence naučila nekaj prekmurskih ljudskih pesmi in plesov, ki smo jih 
posneli na DVD, ki je bil na srečanju predvajan in predstavljen. Projekt se je zaključil aprila 
2011 v Romuniji, kjer sta dva učenca naše šole zaplesala na plesnem festivalu, kjer je 
sodelovalo vseh devet držav projekta in še 33 skupin iz celotne Romunije. 
 
Ključne besede: interesna dejavnost, Comenius, tradicionalni plesi 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITY OF DANCING 
 
Abstract 
I extremely enjoy moving with the rythm of music. I have an oportunity to transfer my love 
of dancing onto my pupils during classes and I took a great enjoyment in running the 
extracurricular activity of dancing. I gave pupils an oportunity to express their creativity, to 
learn coreographies, and especially to enjoy themselves and find this as one of ways of 
spending their free time in a healthy manner. Between 2009 and 2011, our school was 
involved in Comenius project. On behalf of the invitation of our project coordinator, I joined 
in as the dancing class mentor. In April of 2010 a project meeting took place in Greece, 
where traditional dances were presented. For that purpose, I taught pupils some 
traditional Prekmurje songs and dances, which were recorded on DVD and latter was 
presented at the event. Project concluded in April of 2011 in Romania, where two pupils 
from our school danced at the dance festival, at which all nine project partners and 33 
groups from Romania attended. 
 
Keywords: extracurricular activity, Comenius, traditional dances 
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Uvod 

»Program osnovne šole sestavljata obvezni in razširjeni program.« »Razširjeni program 
obsega neobvezne izbirne predmete, individualno in skupinsko pomoč učencem, 
dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, kolesarski izpit, podaljšano bivanje in 
jutranje varstvo. Šole so dolžne ponuditi vse organizacijske oblike razširjenega programa, 
učenci pa se vanje prostovoljno vključujejo.« (ZRSŠ, PROGRAM OŠ, s. a.) 
 
Odločila sem se, da bom v prispevku predstavila aktivnosti, ki smo jih izvajali v interesni 
dejavnosti. Nekaj let sem bila mentorica plesne interesne dejavnosti, ki se je izvajala na 
razredni stopnji. Gibanje ob glasbi mi veliko pomeni in ob tem izredno uživam. Veselje do 
plesa imam možnost prenašati na učence pri pouku, v veliko zadovoljstvo pa mi je bilo 
vodstvo omenjene interesne dejavnosti. Tu sem učencem omogočila, da izrazijo svojo 
ustvarjalnost, izvirnost, se naučijo plesnih koreografij, predvsem pa da uživajo in v tem 
vidijo eno izmed možnosti zdravega izkoriščanja prostega časa.  
 
Že v osemletki so interesne dejavnosti doživele intenzivni razvoj. Še danes so pomembna 
vsebina razširjenega programa osnove šole, saj so namenjene za: 

- vzbujanje interesa posameznika,  
- pridobivanje moralnih in delovnih navad,  
- prijateljevanje,  
- ustvarjanje nadarjenih,  
- oblikovanje pozitivne samopodobe,  
- varno bivanje otrok do prihoda staršev,  
- oblikovanje estetskih čutov,  
- aktivno prispevanje zunanjih mentorjev, lahko tudi staršev, kot pomembnih 

dejavnikov vzgoje in izobraževanja.  
 
Dr. Natalija Komljanc pravi, da imajo mnogi šolarji zaradi interesnih dejavnosti šolo še raje 
(Komljanc ur., 2007). Smiselno je vzpodbujati in omogočati inovativnost in inovativno 
okolje na tem področju vzgoje, saj interesne dejavnosti vsebujejo pomembne prvine 
vseživljenjskega učenja oz. trajnostnega razvoja. Na podlagi vseživljenjskega učenja se 
lahko v interesnih dejavnostih najdejo novi pristopi delovanja, ki ojačajo potrebo učenja od 
rojstva do smrti v okviru različnih institucij in tudi družine. Trajnosti razvoj pa prispeva k 
individualnemu razvoju posameznika v družbi oz. njegovih sposobnosti za razvoj osebne 
kariere za različna socialna okolja. (Komljanc ur., 2007)  
 
Že prej sem omenila, da sem ob svojem delu in lastnih interesih začutila, da so marsikatere 
moje dejavnosti v veliki meri povezane z glasbo na različne načine. Rada prepevam pesmi, 
igram na glasbila, predvsem pa se sproščam in tudi ustvarjam ob poslušanju glasbe. Glasba 
je večkrat tudi razlog, da se ob njej gibam, torej zaplešem. Kot učiteljica gibanje ob glasbi 
rada vključujem tudi v redni pouk, pa ne samo pri uri glasbe, z željo, da učenci ne sedijo 
samo v šolskih klopeh, temveč se vmes s plesom razgibajo, razvedrijo, sprostijo, igrajo, tudi 
odklopijo. Prizadevam si, da bi moji učenci živeli bolj popolno, občutljivo, ustvarjalno, 
predvsem pa zadovoljno (Zagorc 2006, str. 5). Tudi pri izbiri interesne dejavnosti, ki bi jo 
lahko na naši šoli vodila, sem takoj pomislila na ples. Zato sem izrazila željo, da mi dodelijo 
mentorstvo plesni interesni dejavnosti in dobila to tudi odobreno. Tega sem se zelo 
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razveselila in že navdušeno načrtovala svoje delo z učenci prve triade, v osemletki pa z 
učenci 1. in 2. razreda.  
 
Plesna interesna dejavnost  

Kar nekaj let sem na naši šoli vodila to interesno dejavnost ter ob tem neizmerno uživala in 
se bogatila. Vodenje »krožka« je od mene zahtevalo veliko načrtovanja, pripravljanja, 
iskanja idej, ustvarjanja, iznajdljivosti in tudi sodelovanja na različnih šolskih in zunaj šolskih 
prireditev, s tem pa tudi povezovanja z lokalno skupnostjo. Delo je bilo zelo razgibano, 
zanimivo, polno medsebojnega poslušanja in pogovarjanja. Stremela sem k temu, da učenci 
začutijo, da je to na nek način učenje prek igre, hkrati pa spodbujanje njihove ustvarjalnosti, 
smelosti in samozavedanja. S plesom sem želela učence vzgajati in hkrati osmisliti njegov 
pomen v vsakdanjem življenju. »Ples je učenje in raziskovanje gibanja, hkrati pa razvedrilo, 
osebno izpopolnjevanje in notranje bogatenje. Prav dejavno razvedrilo postaja vedno bolj 
življenjska potreba, različne plesne zvrsti pa sredstva, s katerim se nam razširjata svoboda 
in spontanost. Skozenj se razodeva posebna plat naše igrivosti, navdahnjena z organsko 
svobodo.« (Zagorc, 2006, p. 5) 
 
Ples obstaja v različnih oblikah. V začetnih letih sem imela poudarek na družabnih in 
umetniških plesih, čez čas pa sem začela v dejavnosti vnašati tudi prvine tradicionalnih 
plesov. Povod za izbiro ljudskih plesov je bilo sodelovanje z učiteljico Jelko Breznik iz 
Osnovne šole Beltinci, ki se je z veseljem odzvala našemu vabilu in z nami preživela nekaj 
prijetnih plesnih ur. Predstavila nam je izbor prekmurskih otroških ljudskih plesov, pesmi in 
se dotaknila tudi različnih iger, ki so se jih igrali naši predniki. To je bil za nas velik doprinos, 
saj na naši šoli ni bilo folklornega krožka. Zame je bil to izziv in odločila sem se, da načrtno 
uvedem v dejavnosti interesnega krožka različne oblike ljudskega izročila. »Ljudski ples je 
del slovenske kulturne dediščine, zato je primerno, da ga kot posebno vrednoto spoznajo 
tudi otroci. V osnovni šoli je vključen v redni učni program športne vzgoje v prvem in 
drugem triletju, nato še v izbirnih vsebinah plesa v zadnjem triletju in zunaj rednega 
programa šole v folklornem krožku in folklorni skupini. Plese srečujemo skupaj s pesmimi, 
oblačilno in materialno kulturo, šegami in navadami tudi pri spoznavanju okolja, družbi, 
glasbeni vzgoji, slovenščini, zemljepisu, zgodovini in drugod.« »V prvem triletju je 
najpomembnejše, da se otroci seznanijo z otroškim plesnim izročilom, ki zajema plesne igre 
in plese, ki jih otroci pogosto spremljajo s petjem pa tudi z zvočili.« »Ljudski ples je spremljal 
slovenskega človeka ob vseh pomembnih mejnikih njegovega življenja (vstop v svet 
odraslih, poroka) in v prazničnih dneh, bil je nepogrešljiv na zabavah po končanem 
skupnem delu – košnji, žetvi, ličkanju koruze, trgatvi, spravljanju stelje in podobnem. V 
ljudskem plesu, njegovih oblikah in načinu izvedbe se izražajo duša, značaj in temperament 
Slovenca, številne različice plesov pa odkrivajo njegovo ustvarjalnost. Zaradi vsega tega je 
ljudsko plesno izročilo vredno, da ga spoznavajo tudi nove generacije. Učenci lahko tudi s 
spoznavanjem ljudskih plesov razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, hkrati pa se na 
neposreden način srečujejo s kulturo bivanja svojih prednikov.«(Fuchs, 2004, p.p. 5 - 7)  
 
Od leta 2009 in do 2011 je bila naša šola vključena v mednarodni Comenius projekt European 
Puzzle. Na povabilo naše koordinatorice sem se v projekt vključila kot mentorica plesnega 
krožka. Naša naloga je bila, da se učenci naučijo nekaj ljudskih pesmi, ki jih zapojejo in tudi 
zaplešejo. Pri sledeči interesni dejavnosti so se učenci s pomočjo spleta seznanili s 
prekmurskimi ljudskimi plesi, ob tem pa so spoznali tudi oblačila naših prednikov. Prisluhnili 
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so nekaterim ljudskim pesmim, marsikatero prepoznali in jo tudi sami zapeli. Obvestila sem 
jih, da se bomo nekatere pesmi in plese naučili in jih tudi posneli na DVD. Učenci so se tega 
zelo razveselili in bili takoj motivirani za učenje. Najbolj jih je pritegnilo dejstvo, da bodo 
pesmi in plese predstavili oblečeni v prekmurska narodna oblačila. Ker takšnih oblačil 
nimamo na naši šoli, smo se povezali u Osnovno šolo II, ki so nam oblačila za ta namen z 
veseljem posodili. Sledile so ure učenja, utrjevanja in sestavljanja programa. Ob aktivnostih 
smo spoznavali našo ljudsko izročilo, ob tem se zabavali in tudi igrali. Sledilo je snemanje 
DVD-a, ki je skupaj s skupino otrok in učiteljev odpotoval v Grčijo. S tem nismo samo 
sodelovali pri projektu Comenius, temveč tudi obudili nekaj pesmi ter plesov naši babic in 
dedkov. Izbrali in posneli smo naslednje slovenske ljudske pesmi in plese: 

- Abraham 'ma sedem sinov,  
- Jutri se bom v mesto peljal,  
- Ob bistrem potoku je mlin,  
- Izidor ovčice pasel,  
- Zajček,  
- Mat' potice pečejo,  
- Špic polka,  
- Točak,  
- Sotiš,  
- Šamarjanka.  

 
Iz našega snemalnega dne prilagam dve fotografiji, ki sta bili predstavljeni tudi v našem 
šolskem glasilu Mlada rast in na naši šolski spletni strani (fotografiji 1 in 2).  
 

 
Fotografija 1: S snemanja DDV-a 

 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

805 

 
Fotografija 2: S snemanja DDV-a 

 
Januarja 2010 je bila naša šola gostiteljica projekta. V dneh, ko so bili pri nas na obisku učenci 
in učitelji 8 sodelujočih šol, je naša plesna interesna dejavnost tudi aktivno sodelovala. 
Nekaj učiteljev nas je obiskalo in si ogledalo eno uro naše dejavnosti. V tej uri smo jim 
prikazali učenje ljudske pesmi, ki smo jo na koncu skupaj zapeli in ob tem tudi zaplesali.  
 
Hitro se je bližal april, ko je bil načrtovan obisk Grčije. Tja je odpotoval naš DVD s slovenskimi 
ljudskimi pesmimi in plesi, s pomočjo katerega je naša šola predstavila naše ljudsko izročilo 
(fotografija 3). 
 

 
Fotografija 3: Naš DVD 
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Projekt se je zaključil aprila 2011 v Romuniji, kjer sta dva učenca naše šole zaplesala na 
plesnem festivalu. Na plesnem festivalu je sodelovalo vseh devet držav projekta in še 33 
folklornih skupin iz celotne Romunije. Koordinatorica projekta me je prosila, da dva učence 
iz 9. razreda, ki bosta potovala v Romunijo, naučim zaplesati nekaj slovenskih ljudskih 
plesov. Sledile so učne ure v okviru plesne interesne dejavnosti. S skupnimi močmi smo 
naredili izbor plesov, ki sta se jih Tilen in Tina hitro naučila. Naučila sta se štiri plese naše 
slovenske pokrajine in jih samozavestno zaplesala oblečena v ljudska oblačila, ki nam je 
posodila Osnovna šola Beltinci. Učiteljica Jelka Breznik, ki je mentorica šolskih folklornih 
skupin, nam je natančno pokazala, kako se oblačila pravilno oblečejo. Pred začetkom 
festivala smo sodelovali v predstavitveni povorki po mestu Boita, kjer se je odvijal omenjeni 
plesni festival, nato pa sta naša učenca pogumno zaplesala v kulturni dvorani (fotografiji 4 
in 5). Tako nam kot tudi ostalim šolam iz projekta Comenius je bila ta izkušnja zelo zanimiva, 
saj smo ob tem spoznali tradicionalno kulturno dediščino vseh sodelujočih držav. Sama kot 
mentorica pa sem s sodelovanjem pri projektu pridobila bogate izkušnje, predvsem pa 
dragocene spomine in spoznanje, kaj vse so se učenci sposobni naučiti z ustreznim 
vodenjem in skupnim načrtovanjem. Pri tem je velikega pomena, da si medsebojno 
prisluhnemo ter upoštevamo predloge in mnenja.  
 

 
Fotografija 4: Na predstavitveni povorki po mestu Boita 
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Fotografija 5: Nastop v kulturni dvorani v mestu Boita 

 
Zaključek 

Za zaključek bi rada poudarila, da je res, kot pravi urednica zbornika, Natalija Komljanc, da 
interes zbudi dejavnost. Takšen je tudi naslov omenjenega zbornika. To se je potrdilo tudi 
pri našem sodelovanju v mednarodnem projektu Comenius. Sama sem s svojima učencema 
in z našo koordinatorico Moniko Krančič obiskala partnersko državo Romunijo. Iz njenega 
sestavka v našem glasilu Mlada rast citiram del besedila: »Romunija nas je pozitivno 
presenetila. Ogledali smo si Bukarešto in 200 km oddaljen Sibiu z okolico. Podeželje sicer 
še vedno predstavljajo črede ovac ter konji in krave, ki so kjerkoli privezani in se kjerkoli 
sprehajajo, a prijazni in gostoljubni ljudje nam bodo ostali v spominu in sedaj smo spoznali 
napačno predstavo o državi in ljudeh. Sodelovali smo na folklornem festivalu, kjer je 
sodelovalo 33 skupin iz Romunije in ostali partnerji. Alen in Tina sta ljudske plese in pesmi 
odlično predstavila pod mentorstvom učiteljice Suzane Štefanec Kodila. V okviru projekta 
smo obiskali osem držav in bili tudi gostitelji. Želeli smo spoznati druge kulture, ljudi in 
življenje izven naših meja. Uspelo nam je! Šestnajst učencev naše šole je imelo priložnost 
gostovati v tujini in gostiti tuje učence doma. Januarja 2010 smo se izkazali kot dobri 
gostitelji in bili vsepovsod lepo sprejeti. Naši učenci so v znanju tujega jezika in 
komuniciranju v ospredju in so bili med vsemi zelo priljubljeni. Mišljenje nas vseh je: 
zgledovati se po zahodnih državah. Spoznati vzhodne dežele pa nam daje možnost 
spoznati drugačno življenje kot ga živimo mi – stranišča na štrbunk, neurejene sanitarije, 
makadamske ceste, zelo oddaljene šole, skromnost šolskih prostorov in učnih 
pripomočkov. Bodimo veseli in ponosni, da živimo v Sloveniji.« (Krančič, 2011, p. 41) 
 
V opisanem mednarodnem projektu smo takrat prvič sodelovali. Bil je pomemben za nas 
učitelje, predvsem pa za učence, saj nam je nudil spoznavanje tujih dežel, kultur, 
navezovanje stikov in ohranjanje prijateljskih vezi.  
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Predstavili smo sebe in našo šolo, mesto, Slovenijo v Evropi, spoznali smo veliko prijateljev, 
spoznali druge kulture in narode. Naše delo je bilo mogoče spremljati v medijih (Vestnik, 
Murski val – Mali radio, Televizija As) meseca januarja, uredili smo šolsko spletno stran, 
objavili prispevke v šolskem glasilu in Vestniku.  
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Milica Šteger  
Osnovna šola Hudinja, Celje 

STROKOVNA EKSKURZIJA V NAZARJE 
 
Povzetek 
Predmetnik v osnovni šoli predpisuje obvezni in razširjeni program. V slednjega spadajo 
med drugim tudi neobvezni izbirni predmeti in interesne dejavnosti. Učenci se v neobvezni 
izbirni predmet tehnika vključijo zaradi lastnega veselja in interesov. Učitelji jim pouk 
popestrimo z različnimi oblikami dela. Ena izmed njih so strokovne ekskurzije. V Nazarjah je 
Muzej gozdarstva in lesarstva, kjer učenci s svojim aktivnim delom spoznajo vlogo in pomen 
gozdov, obenem pa se družijo, igrajo in zabavajo. 
 
Ključne besede: neobvezni izbirni predmet, strokovna ekskurzija. 
 
 

EDUCATIONAL EXCURSION TO NAZARJE 
 
Abstract 
The curriculum in primary schools consists of compulsory and extended programme. A part 
of the later are also elective subjects and different school clubs. Pupils attend the subject 
Technology out of their own interest. Teachers try to use different teaching methods, an 
excursion related to the subject is one of them. Pupils visit the Museum of forestry and 
timber in Nazarje. Through active participation, pupils strenghten their knowledge about 
the significance of the forests. Furthermore, children have fun, they socialize and play in 
the nature. 
 
Keywords: elective subject, educational excursion. 
 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

810 

Uvod in teoretična izhodišča 

Uvod 

Učenci v Sloveniji obiskujejo osnovno šolo vsaj 9 let. V teh letih obiskujejo pouk, interesne 
dejavnosti, šolo v naravi, tečaje, tabore in ekskurzije. Predmetnik nam predpisuje število ur 
pouka na teden, upoštevati moramo še učne načrte. Učiteljeva izbira pa je, na kakšen način 
bo učencem naredil pouk čim bolj zanimiv. Pomembna pridobitev se mi zdijo neobvezni 
izbirni predmeti, saj si jih mladostniki izberejo po lastnih interesih. V 6. razredu si učenci 
lahko kot NIP (neobvezni izbirni predmet) izberejo tehniko. V pouk tega predmeta rada 
vključim strokovno ekskurzijo v Nazarje, kjer učenci teoretične osnove nadgradijo z 
obiskom muzeja in se sprehodijo po gozdni učni poti.  
 
Predmetnik OŠ 

Program v osnovni šoli je razdeljen na obvezni in razširjeni program. Med obvezni program 
sodijo: obvezni in izbirni predmeti, ure oddelčne skupnosti, ena šola v naravi in dnevi 
dejavnosti. Dnevi dejavnosti pa so kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi. 
Razširjeni program predstavljajo neobvezni izbirni predmeti, interesne dejavnosti, 
dopolnilni ter dodatni pouk, individualna in skupinska pomoč učencem, kolesarski izpit, 
podaljšano bivanje ter jutranje varstvo. Učenci se v dejavnosti razširjenega programa 
vključujejo prostovoljno. Šola pa mora vse te organizacijske oblike programa učencem 
ponuditi. Obseg ur je tako kot za obvezni program tudi za razširjeni program zapisan v 
predmetniku osnovne šole. V učnih načrtih pa so zapisana didaktična priporočila, cilji in 
vsebine dejavnosti ter standardi znanja, ki jih morajo učenci doseči.  
(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pred
metniki/Pred_14_OS_4_12.pdf, uporabljeno julija 2018). 
 
Razširjeni program na OŠ Hudinja 

OŠ Hudinja v Celju obiskuje 500 otrok. V šolski publikaciji za šol. leto 2017/18 so zapisane 
naslednje dejavnosti razširjenega in nadstandardnega programa: 

- Otroški in mladinski pevski zbor 
- Podaljšano bivanje 
- Jutranje varstvo 
- Neobvezni izbirni predmeti (nemščina, umetnost, tehnika, računalništvo, šport) 
- Dodatni in dopolnilni pouk 
- Učimo se skupaj 
- Interesne dejavnosti (vsaj 26) 
- Raziskovalna dejavnost 
- Tekmovanja iz znanj 
- Šolski plesi 
- Šola v naravi za 5. in 7. razrede 
- »Sobotna šola« za nadarjene 
- Ekskurzije ... 

 
Strokovna ekskurzija 

Kaj pravzaprav je ekskurzija? Po SSKJ je ekskurzija izlet, obisk s poučnim namenom. 
(http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ekskurzija&hs=1, 
uporabljeno julija 2018).  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ekskurzija&hs=1
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Namen ekskurzije je izkustveno učenje, saj učenci na določenem mestu, lahko v naravi, 
raziskujejo predmete in pojave, o katerih so se prej učili pri pouku. Ekskurzije je potrebno 
vnaprej dobro načrtovati. Vključiti jih je potrebno že v letno učno pripravo. Predvideti 
moramo čas izpeljave ter njihovo trajanje, upoštevati starost in število udeležencev ter 
seveda cilje, ki jih želimo s samo ekskurzijo doseči. Dejavnik, ki ga moramo upoštevati, je še 
strošek celotne ekskurzije. V ta strošek sodijo prevozi, vstopnine, učni listi, spremljevalci in 
še kakšen dodaten material. Pred samo ekskurzijo je priporočljivo učencem predstaviti 
potek in namen ekskurzije, pripomočke, ki jih bodo potrebovali, časovni razpored, seznaniti 
jih je potrebno z obnašanjem in redom na poti ter na mestu ogleda, varnostnimi ukrepi. Po 
ekskurziji sledijo končna poročila ali zapiski. Če je skupina številčna, jo je smiselno razdeliti 
na več manjših skupinic in določiti vodjo vsake skupine. Učitelji moramo poskrbeti še za 
obvestila staršem, ki jih lahko obvestimo pisno ali pa jih povabimo na sestanek v šolo. Ena 
izmed možnosti je, da povabimo starše s seboj in tako postanejo aktivni udeleženci 
ekskurzije. Z delnim prevzemom določenih zadolžitev nam lahko olajšajo samo ekskurzijo. 
Slabost ekskurzije je lahko prenatrpan program. Sploh mlajši učenci morajo imeti dovolj 
prostega časa za igro in sprostitev, zato je smiselno, da vodja ekskurzije prej sam obišče 
kraj in se pozanima o delu, nalogah, delovnih pogojih in varnosti mesta obiska. Po zaključku 
ekskurzije je zaželeno narediti povzetke. Učenci naj povejo ali zapišejo, kaj so novega na 
ekskurziji spoznali, kako so se na njej počutili. Dobrodošli so tudi predlogi za izboljšave. 
Ekskurzije so pomembne tudi zaradi medpredmetnega povezovanja. Pri načrtovanju je 
zato potrebno sodelovanje več učiteljev – timsko delo. (Bezjak, 1999).  
 
Strokovna ekskurzija v Nazarje 

Učenci v 6. razredu obiskujejo neobvezni izbirni predmet – tehniko. Med cilji tega predmeta 
je spoznavanje različnih materialov, njihovo preskušanje in obdelava ter izdelava izdelkov. 
Eden izmed materialov je lesno gradivo. Slovenija je gozdnata država, zato se mi zdi 
smiselno, da učencem predstavim les oz. gozd tako, da jih odpeljem na ekskurzijo. Zakaj 
ravno v Nazarje? Nazarje so kraj v Zgornji Savinjski dolini, kjer so že leta 1901 postavili prvo 
industrijsko žago. To je pomenilo začetek lesne predelave v dolini. V gradu Vrbovec je na 
ogled Muzej gozdarstva in lesarstva. Posebej za šolske otroke imajo pripravljene programe, 
ki so prilagojeni določeni starosti obiskovalcev. Od učitelja oz. vodje ekskurzije je odvisno, 
za kateri program se odloči. Zdi se mi smiselno, da predstavim vse te programe, čeprav se 
sama odločim za dva. Učenci morajo na ekskurziji imeti dovolj prostega časa za sprostitev 
in igranje. 
 
Vodstvo po razstavi 

Učenci ob aktivnem sodelovanju utrdijo svoje poznavanje o različnih drevesnih vrstah v 
Sloveniji in po svetu, izvedo več o pomenu lesa in gozdov. Na nazoren način so jim 
predstavljene lastnosti lesa. Ena izmed dobro prikazanih lastnosti je teža lesa. Na enako 
dolgih kovinskih vzmeteh so obešene kocke iz različnih vrst lesa. Kocke so enake velikosti 
– 1 dm3 . Po bolj raztegnjeni vzmeti vidimo, kateri les je težji. Osrednji del razstave je 
namenjen prikazu dela in življenja gozdarjev in lesarjev v preteklosti, ko še ni bilo na voljo 
modernih strojev in naprav. Učenci ob gibajoči maketi spoznajo spravilo lesa iz gorskega in 
težko dostopnega sveta v dolino. Ob zvočnih posnetkih slišijo pogovore o dogodivščinah, 
nevarnostih in nasploh življenju gozdnih delavcev. Ti so med sečnjo bivali v preprostih 
kolibah na delovišču. Sledi prikaz spravila lesa po rekah do kupcev v daljnih krajih. Prikazan 
je razvoj napredka, ki ga prinese modernejša mehanizacija. Učenci ob koncu spoznajo 
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poklice, ki so povezani z lesarstvom in izdelke iz lesa. Posebej privlačni so izdelki iz lesa, ki 
so jih ustvarili umetniki. Učencem pa je zanimiv stol Rex, znanega slovenskega oblikovalca 
Nika Kralja. 
 
Muzejska učna ura 

Po ogledu muzeja, ki traja eno šolsko uro, sledi reševanje učnih listov. Ti so sestavljeni iz 11 
različnih nalog, ki spodbujajo logično povezovanje ter predstavljajo povzetek videnega. 
Učni listi vsebujejo veliko slikovnega materiala in so barvni ter zato za učence še bolj 
privlačni. Pri prvi nalogi morajo učenci zapisati vrsto drevesa, na voljo so jim slike listov in 
plodov posamezne drevesne vrste. Ob pravilnem zapisu vseh šest dreves jim označene črke 
dajo rešitev še ene drevesne vrste. Pri drugi nalogi imajo učenci postavljenih devet 
vprašanj. Vsako vprašanje ima podana dva odgovora. Vsak odgovor je označen s svojo črko. 
Pri pravilni izbiri odgovorov dobijo učenci nov pojem, rešitev je namreč »eko sistem«. V 
tretji nalogi morajo učenci pojme iz levega stolpca povezati s pravilno rešitvijo, ki se nahaja 
v desnem stolpcu. Primer: povezati so morali zapis – najvišje drevo v Sloveniji in odgovor – 
Sgermova smreka na Pohorju. V četrti nalogi so na slikah prikazana orodja, ki so jih 
uporabljali gozdni delavci, učenci pa morajo med danimi besedami izbrati ustreznega. Med 
reševanjem delovnih listov imajo učenci možnost ponovnega ogleda določenega dela 
razstave in na tak način samostojno reševanje delovnega lista. Naslednje tri naloge so 
vezane na gozdarsko in lesarsko dejavnost v preteklosti. Učenci morajo dopolniti sestavke.  
 
Primer: med sečnjo in spravilom lesa so gozdni delavci prebivali v preprostih bivališčih, 
imenovanih ____________. Grajene so bile iz drogovnjakov in pokrite s smrekovo 
_____________. Na sredi je bilo ____________, ob straneh __________, v zadnjem delu pa 
preprosta ____________, pokrita s smrečjem ali ______________. V primerih, ko je sečnja 
trajala daljše časovno obdobje, so postavljali ______  _________. Zgrajene so bile iz tramov, 
streha pa je bila narejena iz ________.  
V eni izmed nalog morajo učenci zapisati pet poklicev v gozdarstvu ali lesarstvu. Zadnja 
naloga je slikovna križanka. Na slikah so prikazane gobe, pravi in divji kostanj ter še več 
drevesnih listov in plodov.  
 
Učenci delovne liste rešujejo v posebni sobi, ki je opremljena s stoli in mizami. V tej sobi se 
lahko preskusijo še pri reševanju kviza ali se poigrajo z reševanjem lesenih miselnih iger. 
 
Doživljajska vodenja v muzeju 

Naravno in kulturno dediščino Zgornje Savinjske doline lahko učencem približamo z 
vključitvijo izkušenih pripovedovalcev, ki se prelevijo v različne like iz preteklosti. Z živo 
interpretacijo zgodb in kratkih zabavnih iger predstavijo dogodke in zanimivosti tega kraja. 
Na izbiro so štiri programi doživljajskih vodenj: Škrat Lesnika, Zgodbe iz gozda, Pot lesa in 
Majhne skrivnosti Zgornje Savinjske doline. Pred izbiro programa je pomemben dogovor 
glede starosti udeležencev ekskurzije in s tem dolžine programa. 
 
Škrat Lesnika 

Gozdarji so včasih v gozdu prebili več tednov. Poznali so zgodbe o divjih možeh, opazovali 
gozdne vile in se znali ubraniti pred strašno divjo jago. Pripovedovalec vodi otroke po 
muzeju in jim s pomočjo zgodb in pravljic približa tradicijo gospodarjenja z gozdovi. 
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Zgodbe iz gozda 

Po ogledu notranjosti muzeja je ena izmed možnosti odhod skupine na grajski stolp. Učenci 
se na razgledni ploščadi usedejo v krog, kjer zakurijo ogenj. Pripovedovalec pripoveduje 
ljudske zgodbe iz Zgornje Savinjske doline. Skupino učencev nato odpeljejo na prosto. Ob 
sotočju Drete in Savinje je čas za igranje starih »olcarskih« iger. 
 
Pot lesa 

Pripovedovalec v vlogi »olcarja« učencem predstavi življenje na tem območju, ki je že od 
nekdaj v tesnem sožitju z gozdom. Skozi doživljajsko vodenje oživijo stare zgodbe žagarjev 
in splavarjev. Obiskovalci pa morajo tudi poprijeti za delo. 
 
Majhne skrivnosti Zgornje Savinjske doline 

Ta program se izvaja v Bohačevem toplarju, ki stoji v neposredni bližini Muzeja lesarstva. 
Skozi zabaven interaktiven kviz lahko učencem predstavijo pokrajino in življenje ljudi v teh 
krajih, v zgodbah izvedo za zadrečke lončarje, solčavsko bicko, ljubenske potice, za menihe 
v Gornjem Gradu in še ostale skrivnosti. 
 
Ostružkova delavnica 

Zelo zanimiva je ponudba delavnice za učence. Pri tem sodeluje mizar, ki najprej predstavi 
svoje delo ter mizarsko orodje. Učenci pa nato sami izdelajo izdelek iz lesa (leseno piščal, 
lesen nakit ipd.), ki ga odnesejo domov. Pri izdelavi izdelka pa se preskusijo v spretnostih 
žaganja, vrtanja, brušenja in lepljenja. 
 
Učna pot Samostanski hrib 

V okolici muzeja je urejena naravoslovno kulturna učna pot, ki je nastala leta 2003 v 
sodelovanju z Zavodom za gozdove, Območno enoto Nazarje. Učencem omogoča 
neposreden stik z naravo. Pot je kratka in razgibana. Otroci se na dobro uro trajajoč 
sprehod odpravijo v spremstvu gozdarja. Tam jim predstavi zgodovino kraja, gradu 
Vrbovec in frančiškanskega samostana. Poudarek pa je na spoznavanju: 

-  pomena gozdov, 
-  vlogi, ki jo ima gozd in gozdni rob,  
- različnih drevesnih in grmovnih vrst, 
- sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, 
- tujerodnih invazivnih vrst … 

 
Učencem gozdar razloži, katere rastline so užitne. Otroci so zelo začudeni, ko izvedo, da 
lahko pojedo mlado listje bukovega drevesa, mlade liste rmana, kislico in še kaj. 
 
Bohačev toplar 

V središču Nazarij, v bližini Muzeja Vrbovec, stoji velik dvojni kozolec. Okrog leta 1874 ga je 
postavil tedanji lastnik, Anton Turnšek, po domače Bohač. Kozolec uvrščamo med 
pomembnejše gospodarske stavbe na Slovenskem. Pred propadom ga je rešila občina 
Nazarje, ki ga je obnovila in mu namenila nove vsebine.  
(http://www.muzej-vrbovec.si/slo/bohacev-toplar, uporabljeno julija 2018). 
 

http://www.muzej-vrbovec.si/slo/bohacev-toplar
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Ena izmed možnosti ekskurzije v Nazarje je tudi ogled tega zanimivega kozolca. V njem si 
učenci lahko ogledajo razstavo z naslovom Nazarje skozi čas. Na razstavi so predstavljene 
nazarske znamenitosti, najstarejše stavbe ter razvoj lesne industrije. Na podstrehi 
Bohačevega toplarja je razstavno prodajni prostor, kjer si učenci lahko ogledajo izdelke 
domače in umetnostne obrti: izdelke iz gline, lesa, stekla – vitraž … Za sam kraj je toplar 
zanimiv še kot kmečka tržnica. Vsako soboto poteka v spodnjem delu kozolca prodaja 
kruha iz krušne peči, potic, peciva, mlečnih izdelkov, čajev, marmelad, sadja ...  
 
Igre v naravi  

Učenci na ekskurziji potrebujejo še prosti čas za igro. Zanimive so igre, ki jih pripravi vodja 
ali kateri izmed učiteljev. Namen iger je biti pozoren na zvoke v naravi. Otrokom naročim, 
da se umirijo in zamižijo. V zrak dvignejo roke s stisnjenimi pestmi. Vedno, ko kateri izmed 
učencev zasliši novo ptičjo pesem, iztegne en prst na roki. Igro lahko spremenimo tako, da 
poslušamo vse zvoke okoli sebe, kot na primer šum vetra v travi, tekočo vodo, padajoče 
listje … 
 
Ena izmed iger poteka tako, da sliko živali pritrdimo na hrbet enega izmed otrok. Z 
vprašanji, ki jih zastavlja ostalim otrokom, mora uganiti, katero žival predstavlja. Odgovori 
otrok so lahko le da ali ne.  
(Cornell, 1994).  
 
Zaključek 

Neobvezni izbirni predmeti so dobrodošla sprememba v osnovni šoli. Učenci te predmete 
radi obiskujejo, saj so si jih izbrali po lastnem interesu. Učitelj lahko izbira različne oblike in 
metode dela. Pri tehniki in ostalih naravoslovnih predmetih je smiselno učence čim večkrat 
peljati v naravo – travnik, gozd. Učenci tako povezujejo teoretično znanje s praktičnim, 
izkustvenim učenjem. Ekskurzija, ki jo je potrebno skrbno načrtovati, dobro vpliva na 
otrokove intelektualne, emocionalne in socialne komponente.  
 
Učence 6. razredov odpeljem na strokovno ekskurzijo v Nazarje. V Muzeju Vrbovec je na 
izbiro veliko različnih programov, kako otrokom približati gozd ter s tem les in izdelke iz 
njega. Sama izberem vodenje po muzeju lesarstva in reševanje učnih listov ter gozdno učno 
pot. Skupino učencev razdelim na dve manjši skupini, ki izmenično opravita obe delavnici. 
Sledi sprehod do Bohačevega toplarja, ki si ga ogledamo, otroci pa narišejo njegovo skico. 
V šoli se o ekskurziji pogovorimo, učenci mi povedo svoja občutja in mnenja. Nadaljujemo 
v šolski delavnici z izdelavo izdelkov iz lesa. Določena vedenja o drevesnih vrstah pa 
ponovimo v šolskem parku. Strokovna ekskurzija se mi zdi ustrezna popestritev dela pri 
dejavnostih razširjenega programa v osnovni šoli. 
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http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ekskurzija&hs=1
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Anton Šterman  
Osnovna šola Veržej 

BADMINTON KOT INTERESNA DEJAVNOST 
 
Povzetek 
Badminton je šport, ki nudi otroku sproščanje in uživanje v igri. Mladim daje možnost, da 
na igriv način pridobivajo aerobne sposobnosti in hkrati pozitivno vpliva na njihovo telesno 
in duševno zdravje. Badminton velja za najhitrejši šport z loparjem in žogico. Pri vadečih 
zmanjšuje depresijo, nervozo in stres, ter poveča samopodobo. Učenci druge in tretje 
triade iz OŠ Veržej že več kot deset let redno obiskujejo interesno dejavnost iz badmintona, 
kjer se naučijo osnovnih pravil igre in uspešno udeležujejo državnih šolskih tekmovanj. 
 
Ključne besede: badminton, šport, interesna dejavnost, vzgoja 
 
 

BADMINTON AS EXTRACURRICULAR ACTIVITY 
 
Abstract 
Badminton is a sport that offers children relaxation and enjoyment of the game. To the 
youth it gives the possibility to gain aerobic abilities and positive effects on their body 
weight and mental health in a playful way. Badminton is considered to be the fastest sport 
with a racket and a ball. People who play badminton experience lower depression, 
nervousness, stress and better self-image. Pupils of the second and third triad at the OŠ 
Veržej attend badminton as extracurricular activity for more than ten years. There they 
learn basic rules of the game and successfully attend state school competitions. 
 
Keywords: badminton, sport, extracurricular activity, education, health, school 
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Uvod 

Da bi šolska športna interesna dejavnost dosegla svoj dolgoročnejši namen, kot je vzgoja 
za prosti čas, vzgoja za zdravo življenje in večjo kakovost življenja v dobi zrelosti, morajo 
učenci pridobiti določene osnove, na podlagi katerih bodo lahko lažje nadgrajevali svoje 
znanje. Poleg tega se bodo z večjim veseljem ukvarjali z izbranimi športom. Za nekatere 
bodo osnove, pridobljene v šoli, predstavljale odskočno desko za ukvarjanje v 
tekmovalnem vidiku, drugi pa bodo lahko pridobljeno znanje unovčili v prostem času in v 
rekreativnem vidiku. Prav tako badminton predstavlja šport, s katerimi se lahko ukvarjamo 
vse življenje in je primeren za oba spola. Možna je tudi igra mešanih spolov. Ker pri tem 
športu ne prihaja do neposrednega stika med igralci, je tudi možnost poškodb manjša. 
 
 
Glavni del 

Badminton kot interesna dejavnost se na osnovni šoli Veržej izvaja že štirinajst let. V to 
interesno dejavnost so vključeni učenci druge in tretje triade. Ker v bližnji okolici osnovne 
šole Veržej ni nobenega badminton kluba so učenci vso potrebno znanje pridobili v šoli na 
interesni dejavnosti. Namen interesne dejavnosti iz badmintona je bil na začetku vadeče 
naučiti igrati badminton po veljavnih pravilih, nato so se boljši učenci in učenke začeli tudi 
udeleževati šolskih tekmovanj iz badmintona. 
 
Predstaviti vam želim potek ene vadbene ure z učenci, ki imajo že osvojeno osnovno znanje 
igranja badmintona. To pomeni, da poznajo pravila igre in osnovne udarce kot so forhend, 
bekhend in servis. Vadeči za ogrevanje poljubno hodijo ali tečejo po telovadnici in z 
loparjem odbijajo pernico v zrak. Na začetku držijo lopar pri glavi loparja, nato na sredini 
vratu loparja in na koncu za držalo loparja. Nekaj minut še namenimo servisu v steno s pol 
moči. Nato naredijo kompleks gimnastičnih vaj. Po ogrevanju jih razdelim v pare. V vsakem 
paru je en igralec bistveno boljši od drugega. Vadbo začnemo s kratkimi podajami čez 
mrežo, nato nadaljujemo z dolgimi podajami. Uporabljamo tako forhand kot beckend 
udarce. Cilj slabšega učenca v paru je, da čim več krat poda pernico čez mrežo boljšemu 
učencu. Boljši učenec pa mora podaje izvajati natančno in dovolj močno, ter z gibanjem 
poskrbeti, da pernica na njegovi strani ne pade v igrišče. Na sredini vadbene enote učence 
v parih zamenjam, ter jih razporedim v enakovredne pare po znanju in sposobnostih. 
Enakovredni pari med sabo igrajo na prirejenem igrišču in morajo biti pozorni na gibanje po 
udarcu. To pomeni, da se morajo po vsakem udarcu vrniti s točno določenimi koraki na 
sredino igrišča, kjer počakajo nasprotnikov udarec, nato naredijo poskok in se pripravijo za 
udarec po žogici. Pri učenju in urjenju gibanja v igrišču sem dosleden in vztrajen. Po mojem 
mnenju je pravilno gibanje po igrišču med samo igro bolj pomembno kot udarec sam. Vsako 
uro si izberem dva učenca, ki izpopolnjujeta določene udarce z učiteljem. Tisti, ki se 
pripravljajo na tekmovanje, pa običajno z učiteljem igrajo na točke. Uro zaključim z dolgimi 
podajami v paru v čim višjem letu žogice čez mrežo. Na koncu še jim povem katere udarce 
morajo še izboljšati in kateri so že dovolj dobri, saj večina učencev igra badminton tudi 
doma. 
 
Zgodovina badmintona 

Po raziskavah zgodovinarjev segajo začetki badmintona v obdobje cesarja Huangtija na 
Kitajskem, ki je vladal približno 2000 let pr. n. št. Namesto loparja so uporabljali dlan, za 
žogico pa kovanec s peresi. V 14. stoletju so na Japonskem dekleta in žene igrale igro 
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oibane. Namesto žogice so uporabljale sadje s fazanjimi peresi. Loparji so bili leseni in 
podobni današnjim namiznoteniškim. Mesto Badminton v grofiji Gloucestershire v Angliji je 
'rojstno mesto' badmintona. Na svojem posestvu v tem mestu je leta 1870 beaufortski 
vojvoda gostom predstavil igro poona, ki so jo v Indiji v mestu Poona igrali angleški oficirji. 
Ob predstavitvi sta bila nasprotnika ločena z mrežo, s tem pa je igra dobila športni značaj. 
Sodobni badminton se je pojavil sredi 19. stoletja. Ta šport je najbolj priljubljen v azijskih 
državah (predvsem v Indoneziji, Maleziji, J. Koreji, na Kitajskem), v Evropi pa na Danskem. 
V Sloveniji so začeli igrati badminton leta 1956, ko se je za to športno panogo zavzel dr. 
Leander Bleiwes in ustanovil prvi badmintonski klub (Žorga in Nagode, 1995). Kratka pravila 
Badmintonsko igrišče je pravokotne oblike, ki ga označujejo razločno vidne 4 cm debele 
črte, ki veljajo še kot del igrišča. Igrišče je dolgo 13,4 m in široko 6,1 m. Prednja servisna črta 
je od mreže odmaknjena 198 cm. Servisno polje sega od prednje servisne črte in do konca 
igrišča, pri dvojicah se skrajša za 76 cm. Pri igri posameznikov se igrišče zoži za 46 cm na 
vsaki strani vzdolž igrišča.  
 
Pravila badmintona 

Igra badmintona se sestoji iz dveh dobljenih setov do 21 točk. Set se mora končati vsaj z 
dvema točkama razlike. Vsaka napaka šteje točko. Servira igralec, ki je zadnji dosegel točko. 
Tudi pri igri dvojic je samo en začetni udarec na dvojico, dokler nasprotnik ne osvoji točke. 
Pri serviranju mora igralec udariti žogo pod pasom tako, da je glava loparja niže od ročaja 
oz. da je vreteno loparja usmerjeno navzdol. Od začetka do zaključka izvedbe servisa mora 
vsaj del stopal serverja ostati v stalnem mirujočem stiku s površino igrišča. Igralec ali dvojica 
servira z desnega servisnega polja, kadar ima sodo število točk in z levega servisnega polja, 
kadar ima liho število točk. Vedno se servira v diagonalno servisno polje.  
 
Učenci pravila na interesni dejavnosti osvajajo postopoma, glede na starost in predhodno 
znanje. Vadeči brez predhodnega znanja se z vsemi pravili seznanijo v enem šolskem letu. 
Tudi igrišče je prirejeno in manjše kot tekmovalno, saj začetniki nikakor ne morejo udariti 
dolge žoge (udarec proti nasprotnikovi zadnji črti). Višina mreže je nižja od predpisane, 
predvsem zaradi lažjega učenja drive (hiter nizek udarec, pri katerem žogica poleti 
horizontalno tik na d mrežo) udarca pri mreži. 
 
Lopar 

Izberite takšnega, ki ni težji od 100 gramov. Če kupite začetniški lopar, ki je pretežak, boste 
med igro namesto zapestja in podlakti uporabljali mišice vse roke in razvili napačno tehniko 
igre. Vrhunski loparji, ki so nekoliko dražji, niso namenjeni začetnikom in rekreativcem. 
Zahtevajo natančno igro, ki jo zmorejo le igralci, ki dobro obvladajo tehniko. So tudi manj 
trpežni in se lahko poškodujejo ob udarcu ob trd predmet (npr. ob soigralčev lopar v 
dvojicah). Proizvajalci uporabljajo vse materiale, ki so običajni tudi pri loparjih za tenis: 
ogljikova vlakna, kevlar, grafit, boron, keramiko in kombinacije naštetega. Veliko laikov 
enači večjo napetost strun in večjo moč udarca. Resnica je ravno obratna; večja napetost 
strun omogoča boljšo kontrolo udarca, manjša napetost strun pa večjo moč zaradi učinka 
trampolina, ki ga ima mrežica. Lopar z nekoliko ožjim ročajem je najprimernejši za 
taktičnega igralca, ki se zanaša na natančnost in varljive žogice, medtem ko se nekoliko težji 
lopar s širšim ročajem najbolje poda napadalnemu igralcu z zelo močnimi zapestji, saj lahko 
iz njega izvabi dodatno moč. 
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Omenjeni tipi loparjev so primerni za tekmovalce ali dobre rekreativce. Za učenje 
začetnikov uporabljam loparje s krajšim vratom in večjo glavo loparja. Starejši in boljši 
učenci igrajo badminton s loparjem normalnih dimenzij, kateri imajo manjšo napetost strun, 
predvsem zaradi lažje izvedbe dolgih udarcev.  
 
Žogice 

Žogice so najbolj prepoznaven vidni simbol igre. Zaradi svoje oblike so nekaj posebnega in 
izstopajo podobno kot ragbijska žoga ali hokejski plošček. Drugače kot pri drugih športih, 
kjer samo potujejo skozi zrak, badmintonske žogice res letijo. Zaradi oblike stožca in 
velikega zračnega upora hitro izgubijo začetno hitrost (ki lahko presega 300 km/h) in skoraj 
zajadrajo, preden dosežejo nasprotnika. 
 
Plastične žogice so počasne (označene z zeleno), srednje hitre (z modro) in hitre (z rdečo). 
Prilagojene so različni moči igralcev in mikroklimatskim razmeram. Če ste sposobni žogico 
poslati od svoje do nasprotnikove zadnje črte, uporabljajte srednje hitro, sicer izberite 
hitrejšo. Tudi peresne žogice so različno hitre, za klimatske razmere v Sloveniji sta navadno 
primerni hitrosti 77 ali 78. Plastične žogice so primerne za začetnike in večino rekreativnih 
igralcev. Med letom se nekoliko sploščijo in s tem zmanjšajo zračni upor, zato so nekoliko 
hitrejše in omogočajo silovitejšo napadalno igro. 
 
Peresne žogice so nekoliko lažje, imajo večji zračni upor in bolj predvidljiv let od plastičnih, 
zato je igra z njimi natančnejša. Na turnirjih uporabljajo samo vrhunske, ki jih izdelujejo iz 
levega krila azijskih gosi. Samo šest do sedem peres iz vsakega krila je primernih za izdelavo 
ene žogice, ki ima 16 peres in je izdelana ročno.  
 
V šoli za učenje in igranje uporabljam plastične žogice, predvsem zaradi učencev kateri se 
udeležujejo šolskih tekmovanj, saj v Sloveniji ima na vseh šolskih tekmovanjih prednost 
plastična pred peresno žogico. Plastične žogice so tudi cenovno ugodnejše in veliko 
trpežnejše od tistih iz gosjih peres.  
 
Aerobna vadba, pri kateri badminton posebej izstopa, ima dokazano pozitivne učinke na 
vrsto medicinskih parametrov. Badminton je tudi idealna rekreacija pri hujšanju, izboljšuje 
spanje, povečuje samozavest in na splošno izboljšuje počutje, s čimer pozitivno vpliva tudi 
na težave, povezane z depresijo, anksioznostjo in stresom. Redno igranje krepi tudi okostje 
in preprečuje nastanek osteoporoze v starejših letih. Za močne kosti so ključne predvsem 
tiste aktivnosti, kjer kosti in mišice delujejo proti težnosti, hkrati pa enakomerno 
obremenjujejo vse dele telesa. Posebna prednost badmintona je tudi ta, da so kljub veliki 
intenzivnosti in trenutkih očitne izčrpanosti so poškodbe bolj izjema kot pravilo. 
 
Če povežemo smernice za razvoj dejavnikov samopodobe s športno vzgojo, ugotovimo, da 
se v veliki meri vzgojni smotri prekrivajo. Občutek varnosti, občutek identitete, občutek 
pripadnosti, občutek smisla oziroma ciljne naravnanosti ter občutek sposobnosti, telesna 
dejavnost, pa tudi vrstniki, zunanji videz in posebna emocionalna stanja. Žal pa to ni nikjer 
zapisano in se pri dobrih učiteljih najde le v skritem kurikulumu. Prav tako otroci na različnih 
področjih svojega udejstvovanja razvijajo različne sestavine samopodobe in s paradigmo 
»kompenzacije« uspešno vplivajo na splošno samopodobo. Otroci z bolj pozitivno 
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samopodobo v učnih sestavinah imajo manj pozitivno samopodobo na telesnem in 
socialnem področju in obratno (Juriševič, 1997). 
 
Športna vzgoja je proces bogatenja zdravja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter 
pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Šolska 
športna vzgoja predstavlja tisti del športa, kjer načrtno, strokovno in celovito vplivamo na 
mlade generacije, in sicer na njihov odnos do športa in zdravega življenja (Tušak in Tušak, 
2001). Z izbranimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami dela prispevamo k skladnemu 
biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, njegovi sprostitvi in kompenzaciji negativnih 
učinkov večurnega sedenja. 
 
Lasanova (1998) pravi, da se človekov značaj in njegova samopodoba zrcalita skozi njegovo 
držo in hojo. S telesno aktivnostjo pa lahko preko oblikovanja in drugačnega vpliva (učenje 
pravilnega gibanja in zaznavanja prostora) vplivamo na gibanje in posledično na 
samopodobo posameznika. Skozi ta proces mu dvignemo samozavest. Gibalno aktivni 
učenci imajo višjo telesno samopodobo kot gibalno neaktivni. Hkrati večina mladostnikov 
svojo športno kompetenco, telesni videz, telesno in tudi splošno samopodobo ocenjuje 
nadpovprečno visoko. V preteklosti je bila telesna samopodoba v celoti zapostavljena, 
čeprav nerazumljivo, saj so že stari Grki častili lepo, skladno telo z velikimi sposobnostmi 
(moč, vzdržljivost, gibljivost …). Pa vendar je šele nedavno telesna samopodoba dobila 
večjo veljavo in jo pojmujemo kako mladostniki vrednotijo sebe in svoje dosežke, je pri 
telesni aktivnosti zelo pomembno, kot tudi to, da sposobnost ločijo od truda (Horn in 
Harris, 2002, v Škof, 2007). Ko mladostnik zazna oz. oceni, da je za izvedbo neke ne težavne 
prvine oziroma športne veščine moral vložiti razmeroma več truda, da jo usvoji in obvlada, 
sam sebe ocenjuje kot manj kompetentnega.  
 
Zaključek 

Kljub temu, da dosežki na tekmovanjih niso cilj interesne dejavnosti, pa lahko povem, da so 
se učenci OŠ Veržej v zadnjih sedmih letih na državnem prvenstvu iz badmintona za 
nekategorizirane tekmovalce petkrat uvrstili med prve tri posameznike in dvakrat med 
ekipne zmagovalce, kar so izjemni dosežki za tako majhno šolo, ki ima manj kot sto 
petdeset učencev. Leta 2012 smo na državnem prvenstvu dosegli zmago pri fantih 
posamezno in zmago pri dekletih posamezno. Istega leta smo bili tudi ekipni državni prvaki. 
Seveda takih rezultatov se ni dalo več ponoviti, smo pa se konstantno uvrščali med prva tri 
mesta na državnem prvenstvu vsaj v eni kategoriji. 
 
To pomeni tudi, da se učenci pri interesni dejavnosti iz badmintona soočajo s porazi in 
zmagami, skozi katere se pripravljajo in učijo spopadati s podobnimi življenjskimi situacijami 
izven igrišča. Hkrati pa učence vzgajamo in učimo, kako na pravilen način s pomočjo gibanja 
skrbeti za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem skozi vsa življenjska 
obdobja (Učni načrt – Športna vzgoja). »Eden poglavitnih vzgojno-izobraževalnih smotrov 
šolske športne vzgoje je navajanje na zdrav, športni slog življenja v vseh starostnih 
obdobjih. Pozitivna športna samopodoba in hkrati razumevanje pomena ukvarjanja s to ali 
ono športno zvrstjo sta poglavitna dejavnika za uspešnejše udejanjanje tega vzgojno-
izobraževalnega smotra.« (Kristan, 2009, str. 127) Med drugim je temeljni namen športne 
vzgoje tudi ta, da bi posamezniki imeli šport radi in se ukvarjali z njim v vseh starostnih 
obdobjih. 
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Mojca Šumandl  
Srednja šola za prehrano in živilstvo, IC Piramida Maribor 

INTERESNA DEJAVNOST "MUZIKAL" 
 
Povzetek 
1. Povzetek  
V srednjih šolah je pomembno dijakom pridobiti poklicne kompetence, ki jim bodo 
omogočale kasnejšo poklicno kariero. Problem, ki se pojavlja pri pouku, je majhna 
motivacija dijakov, njihova pasivnost pa izključuje njihove sposobnosti. Na Srednji šoli za 
oblikovanje v Mariboru sem zato v zadnjih dveh letih poskušala z uvedbo interesne 
dejavnosti »Muzikal«, združiti svojo željo po novih izzivih in seveda željo motivirati dijake h 
kreativnosti, izražanju svojih mnenj in čustev, da razvijejo svoje interese in spretnosti ter 
vidijo rezultat svojega dela, ki se ne odraža zgolj v ocenah, ampak tudi v povratni 
informaciji, ki jo poleg učitelja prinašajo tudi sošolci in širša publika, ki ovrednoti njihovo 
delo. Hkrati pa sem želela pokazati, kako se lahko uspešno medpredmetno povezujejo, saj 
lahko na takšen način sodeluje ogromno število dijakov iz programov: frizer, medijski 
tehnik, modni in grafični oblikovalec ter oblikovalec uporabnih predmetov. 
 
Ključne besede: Muzikal, glasbeno-plesna igra, kreativnost, motiviranost 
 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITY "THE MUSICAL" 
 
Abstract 
In secondary schools it is necessary for students to acquire professional competences 
which will help them with their later professional career. The problem that occurs during 
the lessons is students' low motivation and so their passivity excludes their abilities. For 
the past two years I was implementing an extracurricular activity "the Musical". The main 
purposes were to combine my desire for new challenges and, of course, to motivate 
students to be more creative, to express their opinions and feelings, to develop their 
interests and skills and to see the result of their work. The result is not reflected only in the 
assessment provided by the teacher, but also in the feedback information from their 
classmates, and a wider audience who evaluated their work. At the same time, I wanted to 
show they can successfully cooperate cross-curricularly since such a method involved a 
high number of students from different programmes. 
 
Keywords: Musical, music-dance play, creativity, motivation 
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1 Uvod 

Z neposrednim opazovanjem pri pouku, z ocenjevanjem znanja ter z razgovori z dijaki sem 
spoznala, posplošujem, da ocene dijakom sploh niso tako pomembne, važno jim je, da 
uspešno končajo letnik. Motivacija za učenje je nizka zlasti v poklicnem izobraževanju, dijaki 
imajo slabo samopodobo, zgovorni (klepetavi) so večinoma v klopi, pred celim razredom 
težko samozavestno spregovorijo in odgovarjajo v kratkih povedih. Ocene so jim edina 
povratna informacija o njihovem učenju. Problem je tudi v tem, da ne vidijo rezultatov 
svojega dela v konkretnem izdelku. Čutijo se nepomembne, nesamostojne, pa tudi 
nesposobne. Zanemarjajo svoje talente, včasih jih celo skrivajo in ne priznajo v čem so 
dobri, kaj jim gre od rok.  
 
Učiteljeva naloga je, da spozna svoje dijake v tej meri, da ugotovi njihove interese in njihova 
pričakovanja. Dobro se obnesejo individualni razgovori, za katere si mora vzeti čas, saj je 
precej dijakov sramežljivih in ne povedo, kaj jih zanima, če jih posluša skupina sošolcev. 
Hkrati pa pri individualnem razgovoru dijak dobi občutek, da je učitelju pomemben, da mu 
ni vseeno zanj, da bi mu kot svetovalec rad pomagal pri tem, da v šoli pokaže in razvije nekaj 
več. Sama sem spoznala individualne značilnosti posameznih dijakov z individualnimi 
razgovori, z vprašalnikom, ki so ga izpolnili in z medsebojno komunikacijo med učitelji.  
 
Dandanes je v poklicnem, podjetniškem svetu potrebno hitro reševati probleme, 
komunicirati s strankami, delati v timu, se izpostaviti, javno nastopati, biti iznajdljiv, 
samostojen, sposoben reševati probleme, samozavesten in, kar še zdaleč ni zanemarljivo, 
spreten v govornem ter pisnem izražanju.  
 
Namen mojega članka je, da predstavim primer iz svoje prakse, kako lahko izpeljemo 
glasbeno-plesno igro v sklopu interesne dejavnosti »Muzikal«. 
 
Alenka Vidrih z metodiko dramskega-performativnega modela AV zagotovo predstavlja 
dobrodošlo novost v naših šolah. Ko se učenci učijo skozi igro, vadijo in ubesedujejo svoja 
dejanja, s tem povečujejo svojo govorno zmožnost in izboljšujejo svoje odnose z vrstniki in 
ostalimi. Vidrihova navaja, da v šolskem okolju metoda AV združuje dramski proces z 
vzgojno-izobraževalnim procesom in se tako po izvoru, vsebini in načinu pridružuje 
obstoječim in porajajočim se modelom pod skupnim naslovom dramska pedagogika. Pravi, 
da za vstop v dramski proces niso potrebna gledališka predznanja, potreben je učiteljev 
pogum, želja po spremembah in radovednost, da se poda v prijetno negotovost.  
 
Prav ta negotovost, kako bodo odreagirali sodelavci, dijaki in v končni fazi tudi vodstvo 
šole, je predstavljalo velik izziv zame in seveda tudi za vse sodelujoče. V začetni fazi namreč 
ni bilo videti navdušenja in podpore s strani vodstva šole in sodelavcev, zato smo se morali 
še bolj potruditi in dokazati, da zmoremo več kot le biti del izobraževalne institucije. Kljub 
temu je vodstvo šole bilo zelo naklonjeno spremembam in z uvedbo velikega števila 
naborov krožkov, ki so se z novim šolskim letom 2015/2016 začeli izvajati na šoli v sklopu 
prostih obveznih izbirnih vsebin (OIV), se mi je ponudila možnost, da bo število prijavljenih 
čim večje. Na uvodni sestanek, ki sem ga sklicala, je prišlo 55 dijakov, kar je seveda pokazalo, 
da je več kot očitno, da si dijaki želijo sprememb, izzivov in sodelovanja izven 
izobraževalnega procesa. Da sem lahko ugotovila katero področje posameznega dijaka 
zanima, sem jih prosila, da izpolnijo tabelo s svojimi podatki. 
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Tabela 1: 

 
 
Dijakom sem nato predstavila okvirno vsebino oz. scenarij muzikala, ki sem ga med 
počitnicami napisala, nekaj pesmi, ki sem jih izbrala glede na posamezna dejanja, ostalo 
sem pustila odprto za razpravo. Nekateri so bili bolj, drugi manj navdušeni, z veliko 
vprašanji in pomisleki, a s pozitivnim sprejemom in nekaj idejami, se je naš prvi sestanek 
uspešno zaključil. 
 
Naslednji korak je bil razporeditev dijakov v posamezne krožke glede na njihove interese. 
Ponudila sem jim naslednje krožke v sklopu interesne dejavnosti »Muzikal«: 

- Dramski krožek (pod mojim vodstvom v letu 2015/2016, v letu 2016/2017 sta se mi 
pridružili slavistka prof. Jelka Kotnik Rudolf in zunanja izvajalka Maja Pihler 
Stermecki - Bilbi, ki je umetniški vodja pri EST na II. Gimnaziji), 

- Hip-hop delavnica (pod vodstvom dijaka 4.letnika, Vitjana Črešnar Štausa, ki je bil 
državni prvak v hip-hopu in se je prostovoljno in z velikim navdušenjem odločil 
prevzeti to delavnico), 

- Show dance (pod vodstvom zunanje izvajalke Maje Štefan iz plesne šole Motus Art). 
 
Vodstvo šole se je odločilo tudi, da se bo izvajal krožek »Pevski zbor SŠOM«, zato sem 
seveda tudi njih povabila k sodelovanju. 
 
Vse krožke je nato bilo treba časovno razporediti tako, da se med seboj ne prekrivajo in 
glede na urnik prijavljenih dijakov. Krožki so se nato začeli izvajati v oktobru in so bili enkrat 
tedensko, razen dramskega krožka, ki je od januarja potekal dvakrat tedensko. 
 
Sprotno obveščanje dijakov je bilo za organizacijo poglavitno, zato je ena izmed dijakinj na 
družbenem omrežju (Facebook) ustvarila skupino »Muzikal«, kjer so sproti dobivali 
potrebne informacije. Ustvarile so se skupine tudi znotraj krožkov tako, da je prisotnost in 
kakršnakoli sprememba bila vsem na vpogled. 
 
Za vse krožke sem pripravila liste prisotnosti, da sem imela pregled nad tem, kdo krožke 
obiskuje, in da sem seveda vse izvedene ure predala razrednikom, ki so vodili ure za OIV. 
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2 Jedro 

V srednji šoli so drugačne učne skupine kot v osnovni šoli. »Značilnost poklicnega in 
strokovnega izobraževanja je, da so dijaki že popolno zunanje diferencirani, saj obiskujejo 
različne izobraževalne programe, ti pa se med seboj pomembno razlikujejo po svojih 
namenih, ciljih, izvedbi, zahtevnosti in drugih parametrih.« (Mažgon 2015, str. 21). 
 
Sledila je najzahtevnejša faza pri tem izzivu, in sicer razdelitev vlog in nalog, ki so potrebne 
za izvedbo glasbeno-plesne igre. Upoštevati je bilo treba, da vsak dijak dobi vlogo, ki mu 
odgovarja, ugotoviti pevske in plesne sposobnosti posameznih dijakov in seveda, da 
vključimo ostale dijake iz različnih programov, glede na njihove interese in pripravljenost k 
sodelovanju. Potrebno je bilo razdeliti posamezne naloge za igro smo potrebovali igralce, 
šepetalca, glasbenike, ustvarjalce gledališkega lista, plakata, izdelovalce scene, kostumov, 
maskerje … 
 
Ker je delo potekalo v različnih krožkih, sem seveda morala biti na začetku na vseh prisotna. 
Pomembno je bilo sodelovanje in usklajevanje z mentorji in v končni fazi tudi z učitelji 
strokovnih predmetov, kot so frizerji (pričeske), grafični oblikovalci (tisk, brošure, plakati, 
oglaševanje), medijski tehniki (zvok, luči, animacije, snemanje, fotografiranje), modni 
oblikovalci (kostumi) in oblikovalci uporabnih predmetov (scena na odru). 
 
Na začetku je bilo najbolj pomembno motivirati dijake, da redno hodijo na vaje, da se jim 
predstavi pomembnost in cilj in navsezadnje tudi upoštevati njihove želje, ideje in jim 
omogočiti, da izrazijo svojo kreativnost. 
 
2.1 Implementacija 

Sledilo je delo v posameznih krožkih. Vsaka skupina si je z mentorji izdelala načrt, kako 
izpeljati svoje naloge.  
 
Na dramskem krožku sem dijakom razdelila scenarij, jim predstavila vsebino in nekaj vlog. 
Dijaki so začeli razmišljati, kje se vidijo v dramski uprizoritvi, v čem so dobri in kaj jim je všeč. 
Najprej smo na glas prebrali dramsko besedilo v celoti. Analizirali smo značaje dramskih 
oseb, dijaki so povedali tudi svoje ideje o tem katere pesmi bi bile primerne, kako vidijo 
sceno, kakšne kostume predlagajo za posamezni dramski lik in kateri rekviziti bi bili 
potrebni. Na podlagi razgovora so si dijaki izbrali vlogo, vlogo režiserja sem sprejela jaz. 
Dijakinja Ana Markovec, ki se je pozneje izkazala za zelo nadarjeno dijakinjo, je napisala nov 
scenarij, vsebina je ostala enaka, dodali smo ime našega muzikala »Sledi svojim sanjam« 
(2016/2017). V letu 2017 je že med počitnicami napisala avtorski scenarij, ki smo ga uprizorili 
aprila 2018, z naslovom »Urar in Dama D.«. 
 
Z igralci so sledile bralne vaje, kjer smo bili pozorni na pravilno izreko besed, na 
naglaševanje, poudarke in intonacijo. Nekaj težav smo imeli pri učenju besedila na pamet, 
nekateri igralci so se ga naučili prej kot drugi. 
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Razdelili smo naslednje vloge oz. naloge: 
- 13 igralcev, 
- 1 šepetalka, 
- 4 solo pevke, 
- 14 pevcev v pevskem zboru, 
- 15 plesalcev, 
- 7 medijskih tehnikov, 
- 3 snemalci, 
- 4 grafični oblikovalci, 
- 13 frizerjev in maskerjev, 
- 3 modni oblikovalci, 
- 3 dijaki – izdelava scene in rekvizitov. 

 
Na odru v avli smo pripravili improvizirani del odra na katerem smo vadili premike po 
prostoru. Mentorji so z dijaki pripravili skice odrskega prostora, kostumov in rekvizitov. Po 
skicah so dijaki začeli oblikovati opremo odrskega prostora. Pevci so predstavo glasbeno 
opremili. Grafični oblikovalci so se lotili plakatov, gledališkega lista in medijskega 
oglaševanja.  
 
Z Ano sva naredili natančen scenarij prireditve (scenosled), opis tehničnih zahtev (odrska 
postavitev, lučni park, ozvočenje, postavitev na odru - tehnični rider) in ostale podatke, ki 
sem jih predala tehnični ekipi v Lutkovnem gledališču Maribor, kjer smo v letu 2016/2017 
imeli prvih pet uprizoritev plesno-glasbene igre »Sledi svojim sanjam«. Ker nismo imeli še 
izkušenj na tem področju, smo imeli dva njihova tehnika in samo dva naša dijaka iz 
programa medijski tehnik. Oba dijaka sta se prostovoljno prijavila in svojo nalogo odlično 
opravila.  
 
Zadnje vaje smo sicer iz učilnice prestavili na oder v avli, nato pa smo imeli dve generalki v 
Lutkovnem gledališču Maribor. 
 
Premiero smo imeli v Lutkovnem gledališču, kjer smo imeli 5 uprizoritev: 4 za dijake in 1 za 
širšo javnost in starše. 
 

 
Slika 1: Sodelujoči dijaki in mentorji v muzikalu: »Sledi svojim sanjam«, 2017 

 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

827 

V letu 2017/2018 smo se nato opogumili in imeli uprizoritev glasbeno-plesne igre »Urar in 
Dama D.« na šoli. Vodstvo šole in tehnična ekipa sta nam bila zelo v pomoč, saj so nam 
uredili oder, montažne odrske zavese in lučni park. Na težavo, ki smo jo naleteli, so bili 
naglavni mikrofoni, ki so bili za šolo velik strošek, zato smo si jih morali izposoditi. Naslednja 
težava, ki smo jo v tem letu imeli, je bil razpad pevskega zbora, zato sem prosila za pomoč 
Majo Pihler Stermecki-Bilbi, ki nam je v zadnjem mesecu pomagala pri petju, koreografiji in 
seveda pri sami igri. 
 
Tudi v letošnjem letu smo imeli 5 uprizoritev: 4 za dijake in 1 za širšo javnost in starše. 
 

 
Slika 2: Sodelujoči dijaki in mentorji v muzikalu: »Urar in Dama D.«, 2018 

 
Po odigranih predstavah sem dijakom razdelila vprašalnike, kjer so odgovarjali na 
vprašanja, kako so se počutili pri urah priprav na igro, kako ocenjujejo delo v posameznih 
krožkih, organizacijo le teh ter seveda moje delo. V svojih odgovorih so brez izjeme potrdili, 
da jim je delo bilo zelo všeč, da so se bolj upoštevali njihovi interesi in predlogi kot pri 
frontalnem pouku. Več so se pogovarjali z učitelji, vzdušje je bilo bolj sproščeno. Všeč jim je 
bilo tudi to, da so nastopili pred publiko, ki je bila navdušena nad njihovo igro, njihovimi 
kostumi, rekviziti, sceno, skratka, nad njihovim delom. Zanimivo, največ jim je pomenilo 
mnenje publike – še zlasti drugih učiteljev in staršev.  
 
3 Zaključek 

Zavedamo se, da predstava ni bilo delo profesionalne ekipe, je pa uspešen prikaz, kako 
motivirati dijake in kako z dobro voljo ustvarjati. 
 
Publika je predstave dobro ocenila. To je bil tudi skupni cilj sedmih učiteljev in približno 
osemdesetih dijakov. Dosegli smo kar nekaj ciljev, izražanje v knjižnem jeziku, govorni 
nastop, estetsko doživljanje umetnosti, zmožnost reševanja problemov, na ureditvi 
prostora, na postavitvi elementov v prostor, na izdelavi načrtov, odgovornosti in razvijanju 
pozitivnih osebnostnih lastnosti, na doslednosti in odgovornosti, in če povzamemo 
ugotovitve, so dijaki veliko od tega pridobili prav s konkretnim primerom - glasbeno-plesno 
igro.  
 
Dijaki in učitelji so tako v okviru ur za OIV opravili 90 ur, kar je seveda bistveno več kot je 
potrebno. Vodstvo šole jim vsako leto za nagrado podari brezplačni enodnevni izlet, kar je 
seveda tudi nekakšna motivacija. 
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Največji rezultat pa se je pokazal v zadovoljstvu dijakov, ki so dobili povratno informacijo o 
svojem doprinosu in delu že od publike, od svojih vrstnikov, pa tudi staršev. 
 
Literatura in viri 

1. Mažgon, J., et al. (2015). Načrtovanje in izvajanje učne individualizacije v programih 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana: Center RS za poklicno 
izobraževanje. Pridobljeno s http://www.centerznanja.si. 

2. VIDRIH, A. (2010). Performativna metoda AV in Dramska pedagogika. Didakta, letnik 
XX (številka 140). 

 

http://www.centerznanja.si/


Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

829 

Vida Tivadar  
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA ŽIVI KOT UNESCO ŠOLA 
 
Povzetek 
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota poleg rednega pouka, ki poteka po predpisanem 
predmetniku, sodeluje tudi na pri različnih projektih. Tako se je v šol. letu 2011/2012 začela 
priključevati v ASP UNESCO mrežo Slovenije. Ob zaključku evalvacije za pridobitev statusa 
polnopravnega članstva, ki je potekala marca 2015, je pridobila nacionalni status in tako 
prešla v polnopravno članico. Z mednarodnim sodelovanjem kot Unesco šola sledi in pri 
svojem delu udejanja Unescove stebre vzgoje in izobraževanja kot temeljna načela razvoja. 
V prispevku predstavljam Srednjo zdravstveno šolo kot Unesco šolo, ki je s sodelovanjem v 
nacionalnih in mednarodnih Unesco projektih uspešna pri vključenju v evropske dimenzije. 
 
Ključne besede: Unesco šola, izkustveno učenje, sodelovanje 
 
 

THE SECONDARY SCHOOL OF NURSING MURSKA SOBOTA LIVES AS A 
UNESCO SCHOOL 

 
Abstract 
In addition to regular classes the Secondary School of Nursing Murska Sobota also 
participates in various projects in accordance with the prescribed curriculum. So the year 
2011/2012 the school started to connect with the ASP UNESCO network of Slovenia. At the 
end of the evaluation to obtain the status of full membership, which took place in March 
2015, it acquired a national status and thus became a full member. Through the 
international cooperation as UNESCO School, the School follows and works according to 
UNESCO's pillars of education and training as the fundamental principles of development. 
In the paper, I represent the Secondary School of Nursing Murska Sobota as a UNESCO 
School successful in integration into European dimensions through its participation in 
national and international UNESCO projects. 
 
Keywords: Unesco school, experiential learning, participation 
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Uvod 

Unesco je organizacija za znanost, izobraževanje in kulturo. Eden izmed njegovih delov je 
tudi svetovna mreža ASPnet (Združenje Unesco šol), ki povezuje šole že od leta 1953. V 
svetu je v mreži preko 7000 šol na vseh celinah. V Sloveniji segajo začetki združevanja 
Unesco šol v leto 1993. Danes je v mrežo v Sloveniji vključenih 82 zavodov. Glede na svoj 
obseg in kakovost Unesco dejavnosti imajo zavodi mednarodni ali nacionalni status. Status 
podeljuje Urad za UNESCO pri MIZŠ in se pridobi za tri leta, ko se ponovno preverja z 
evalvacijo (UNESCO združene šole). 
 
Namen povezovanja šol je preko neposrednega sodelovanja mladih z vrstniki iz različnih 
okolij in kultur učinkoviteje krepiti človekove vrednote. 
 
Tako člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in 
sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega 
posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma 
– planeta Zemlje. 
 
Ker vojne nastajajo v glavah ljudi, naj se v teh istih glavah tudi utrjuje mir (Ustava UNESCO, 
1945). 
 
1 Srednja zdravstvena šola Murska Sobota – UNESCO šola 

Cilj izobraževanja je odkriti in razviti talente, ki so skriti kot skriti zaklad v vsakem 
posamezniku (Delors 1996). Fullan in Hargreaves (2000) trdita, da šola ne more uspeti, če 
se aktivno ne vključi v svoje okolje, se nanj ne odziva in vanj ne prispeva. Vsaka šola pri tem 
sledi svoji viziji in uresničuje svoje poslanstvo. 
 
V viziji naše šole smo med drugim zapisali: 

- začutili bomo potrebe, interese in značilnosti dijakov in posredno tudi njihovo delo, 
- trudili se bomo za svoj uspeh, skupaj z dijaki in podporo staršev, 
- trudili se bomo biti strpni, posebni, spoštovali bomo drug drugega. 

 
V skladu s to vizijo se na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota trudimo dobro sodelovati 
s starši in dijaki se zavedamo, da je medsebojno sodelovanje izjemnega pomena za 
uspešnost dijakov in sprejemanju vrednot ter pravil. 
 
Prizadevamo si za kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo, udejanjanje strokovnega in 
profesionalnega povezovanja med strokovnimi delavci šole, strpno, odkrito in pošteno 
komunikacijo, usposabljanje strokovnih delavcev za reševanje vzgojnih, disciplinskih in 
učnih posebnosti, za posodabljanje učnih oblik in metod dela. Šola vrsto let sodeluje v 
raznih projektih na nacionalni, kakor tudi mednarodni ravni. S tem prispevamo k 
spodbujanju sodelovanja med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi in uresničujemo 
splošno spoštovanje temeljnih svoboščin in pravic. 
 
V skladu z vizijo se je Srednja zdravstvena šola Murska Sobota v šol. letu 2011/2012 začela 
priključevati v ASP UNESCO mrežo Slovenije. Ob zaključku evalvacije za pridobitev statusa 
polnopravnega članstva, ki je potekala marca 2015, je pridobila nacionalni status in tako 
prešla v polnopravno članico.  
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Z mednarodnim sodelovanjem kot Unesco šola sledi in pri svojem delu udejanja Unescove 
stebre vzgoje in izobraževanja kot temeljna načela razvoja. 
 
Temeljni cilji Unesco šole, v skladu s katerimi deluje tudi naša šola, so: 

- delovanje v skladu z vsemi 4 Delorsovimi stebri izobraževanja; 
- obeleževanje mednarodnih dni; 
- vnašanje prioritetnih Unesco tem v učni proces: globalno državljanstvo in 

kristalografija; 
- vnašanje stalnih Unesco tem v učni proces: mir in človekove pravice, medkulturno 

izobraževanje, izobraževanje za trajnostni razvoj ter svetovni problemi in vloga 
OZN; 

- sodelovanje pri mednarodnih in nacionalnih projektih; 
- vključevanje v solidarnostne in prostovoljne aktivnosti. 

 
Teme oz. vsebine, ki jih pri svojem delu poglabljamo, so: 

- človekove pravice, 
- demokracija, 
- strpnost in sodelovanje, 
- medkulturno učenje oz. izobraževanje za trajnostni razvoj. 

 
2 Udejanjenje UNESCOVIH stebrov vzgoje in izobraževanja 

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota kot Unesco šola sledi in udejanja pri svojem delu 
štiri Unesco stebre vzgoje in izobraževanja (Delors 1996) kot temeljne načine učenja. 
Unesco stebri usmerjajo učitelje pri njihovem delu in profesionalnem razvoju.  
 
1. steber – Učiti se, da bi vedeli razvijamo s kakovostnim poučevanjem, učenjem učenja pri 
pouku in v raznih projektnih tednih, medvrstniško pomočjo, v sodelovanju z drugimi zavodi, 
institucijami, nevladnimi organizacijami. Spodbujamo učenje tujih jezikov, saj se bomo 
morali prilagajati globalni potrebi po delovni sili. Dijakom nudimo široko možnost izbire 
prostih izbirnih vsebin in vključevanje v različne projekte, prav tako imajo možnost 
raziskovalnega dela. 
 
2. steber – Učiti se, da bi znali delati, razvijamo tako, da dijake učimo uporabnega znanja. 
Po osnovnih šolah se udeležujemo tržnic srednjih šol, kjer imajo učenci možnost spoznati 
različne srednje šole in poklice, za katere se lahko izobražujejo. Udeležujemo se tudi 
Festivala šol. 
 
Ta steber razvijamo tudi z vključevanjem v različne projekte, kjer si pridobivajo različne 
delovne navade. Že več let sodelujemo z ustanovami v tujini, kjer imajo dijaki po končanem 
tretjem in četrtem letniku možnost opravljanja počitniškega dela in po končanem šolanju 
možnost opravljanja pripravništva, ki je priznano v Sloveniji. Po uspešno zaključenem 
izobraževanju imajo pri njih možnost zaposlitve. Šola pa poskrbi, da dobijo dijaki potrdilo 
Europass mobilnost.  
 
3. steber – Učiti se, da bi znali biti skupaj razvijamo s solidarnostno pomočjo in 
sodelovanjem z domovi ostarelih občanov, prav tako z delodajalci, kjer naši dijaki opravljajo 
delovno prakso. Razvijamo sodelovalne odnose z zaposlenimi v Splošni bolnišnici Murska 
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Sobota, kjer dijaki opravljajo tedensko prakso, za program kozmetični tehnik pa tudi s 
kozmetičnimi saloni in zdravilišči v Pomurju in širše. 
 
4. steber – Učiti se biti pri učencih razvijamo s čutom do spoštovanja sočloveka, njegovih 
pravic in kulture. Razvijamo tudi čut do sprejemanja drugačnih ljudi, saj sodelujemo z 
invalidskimi delavnicami v Murski Soboti, Centrom Sonček in Medobčinskim društvom 
slepih in slabovidnih Murska Sobota, Društvom paraplegikov, Hospicom, Hišo sadeži 
družbe. Skrbimo za pomoč sočloveku in za medgeneracijsko sodelovanje. 
 
Skozi celo šolsko leto obeležujemo mednarodne dneve z Unesco koledarja, sodelujemo 
tudi med seboj v mednarodnih, nacionalnih ter pilotskih projektih in smo odprti za 
sodelovanje tudi z ostalimi šolami v Sloveniji in tujini. 
 
2.1 Vključevanje v UNESCO projekte 

Naša šola se tako vključuje v naslednje nacionalne in mednarodne projekte ASP mreže:  
Dan človekovih pravic  
 
Gre za največje srečanje otrok iz vrtcev, učencev osnovnih šol in dijakov srednjih šol ter 
njihovih mentorjev iz vse Slovenije, ki jih med seboj povezuje Unescova mreža šol Slovenije, 
v sodelovanju z Mladinsko platformo, Unesco glasniki, Amnesty Internacional in Društvom 
za ZN.  
 
Otroštvo podaja roko modrosti je projekt, katerega nosilec je OŠ Cvetka Golarja iz Škofje 
Loke, in gradi različne oblike sodelovanja med generacijami - prostovoljstvo, prireditve v 
domu starejših itd. V Domu ostarelih v Lendavi decembra in marca vsako leto pripravimo 
kulturni program. V okviru prostovoljstva dijaki SZŠ Murska Sobota skozi celo šolsko leto 
večkrat obiščejo Dom starejših občanov v Rakičanu in jim poskušajo čim bolj popestriti, 
polepšati in osvežiti njihov vsakdan. Tako so z njimi igrali družabne igre, ki jih oboji poznajo. 
Učili so jih tudi računalniških veščin. Naši dijaki pa se tudi vsak teden s člani društva 
paraplegikov odpravijo na kegljanje, kjer jim pomagajo kot fizični spremljevalci. S tem 
podpiramo medgeneracijsko sodelovanje in izmenjavo znanj med mlajšo in starejšo 
generacijo. Na tak način presegamo predsodke med generacijami in dosegamo tesnejše 
povezave in sodelovanje med generacijami 
 
Živimo skupaj je projekt ob dnevu vode na OŠ Kapela, ki podpira sprejemanje drugačnosti 
v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in 
kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. 
 
Cilje projekta uresničujemo skozi učni proces celo šolsko leto pri pouku in izven njega v 
obliki delavnic, okroglih miz ter praktičnih veščin (delo na zeliščnem vrtu in uporaba 
različnih zelišč pri kuhi in v zdravstvene ter kozmetične namene). Aprila pa kozmetične 
delavnice izvajamo tudi na OŠ Kapela. 
 
Menjaj branje in sanje je nacionalni projekt, ki ga organizira in izvaja Gimnazija Ledina ob 
svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprilu. Projekt na naši šoli poteka vsako leto 
v obliki izmenjave knjig. Dijaki in dijakinje so v knjige, ki so jih prebirali v otroštvu, pripisali 
svoje misli ter jih izmenjali med seboj. Pri oblikovanju projekta nas vodi želja po izboljšanju 
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medsebojnega sporazumevanja in osredotočenost na krepitev in širjenje bralne kulture ter 
k spodbujanju literarne razgledanosti. Pomemben pri vsem tem pa je namen oziroma 
spoznanje, da nam knjige lahko poleg zanimive vsebine ponujajo in podarjajo tudi intimen 
čas samo zase. S projektom krepimo posamezne Unescove ideale, kot so: zmožnost 
sodelovati in deliti z drugimi, krepiti znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje 
ter prijazno povezovanje in spoštovanje drugačnosti. S projektom "Menjaj branje in sanje" 
spodbujamo domišljijo in razmišljanje, razširjamo obzorje, ki nas notranje bogati.  
 
Moder stol - nekdo misli nate je projekt OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, ki želi mlade in manj 
mlade povezovati s sicer zelo uporabnim vsakdanjim predmetom – stolom. Stari stol v 
modri preobleki in napisom Nekdo misli nate ponazarja strpnost, modrost, sodelovanje 
med generacijami, solidarnost, hrepenenje ... Je izraz sočutja do sočloveka. Starost stola 
prikliče preteklost vseh tistih, ki so nekoč z njim živeli, upali in sanjali. Učenci in dijaki Unesco 
šol po Sloveniji že 15 let zbirajo stare stole in jih pobarvajo z modro barvo, nato pa jih 
poslikajo. Modra barva predstavlja nebo in hrepenenje po nečem visokem, različnost 
poslikav pa ponazarja, da smo ljudje drugačni, vendar nas kljub temu druži nekaj skupnega 
– sočutje do sočloveka. Stoli so razporejeni na javnih mestih, da si mimoidoči lahko 
odpočijejo. Stojijo v občinskih stavbah, v šolah, na ulicah, v kabinetu predsednika države in 
še kje.  
 
K projektu na naši šoli vsako leto pritegnemo dijake, ki so stol tudi darujejo in ga odenejo v 
modro barvo. Moder stol za nekaj časa postavimo v avlo naše šole, kasneje pa ga podarimo 
domu starejših v Pomurju in varovancem doma s to gesto sporočimo, da niso sami – da 
NEKDO MISLI na njih – to so dijaki in zaposleni SZŠ M. Sobota.  
 
UNESCO tek mladih je mednarodni projekt, ki ga organizira vsako leto Gimnazija Ptuj in 
poteka v mesecu maju na ptujskih ulicah. Namen sodelovanja na teku je druženje z drugimi 
Unescovci iz Mreže Unescovih šol Slovenije. Učenci, dijaki in njihovi mentorji tako sporočajo 
svetu, da jim je mar za lastno zdravje, da se zavzemajo za pravico do športa vseh ljudi in da 
promovirajo mir s športom. Teku se pridružijo številni ambasadorji, kot so Borut Pahor, 
predsednik RS, Peter Prevc, smučarski skakalec, Jurij Tepeš, smučarski skakalec, Primož 
Kozmus, metalec kladiva, Dejan Zavec, boksar, predstavniki MIZŠ in Urada za  
 
ENO Tree Planting Event je projekt obeležitve mednarodnega dneva miru in Zemlje – 
projekt izvajamo v obliki sajenja drevesa.  
 
V okviru Unesco šole sodelujemo tudi v kampanji o podnebnih spremembah pod okriljem 
ENO programa. Environment Online je globalna spletna šola za trajnostni razvoj, ki je svoje 
aktivnosti razširila že v 150 držav. Glavna tema projekta ENO so podnebne spremembe in 
ozaveščanje mladih o tem, kako lahko s svojimi dejanji pomagajo k boljši prihodnosti. Lahko 
bi rekli, da s tem projektom pomagamo ohraniti Zemljo in tudi razvijamo medsebojne 
odnose na sproščen način. V tej akciji sodelujejo šole iz približno 150 držav. Cilji tega 
projekta se prav tako povezujejo s cilji različnih ekološko naravnanih projektov, Unesco 
aspnet, Eko šole in tudi Zdrave šole. Tako v aprilu dijaki naše šole v sodelovanju z Zdravo 
šolo ob naši šolski stavbi posadijo eno ali več dreves. S tem smo se priključili ENO 
Treelympicsu – Drevesni olimpiadi 2014, olimpiadi v sajenju dreves, katere cilj je, da posadi 
100 milijonov dreves. 
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2.2 Odnos mladih do zdravja – UNESCO nacionalni projekt Srednje zdravstvene šole 
Murska Sobota 

Že tradicionalno se v mesecu maju na naši šoli zgodi projektni teden. Izvedba projektnega 
tedna pomeni pridobivanje dodatnih znanj na drugačen način, izven šolskih klopi, zidov, na 
različnih lokacijah, v naravi. S tem želimo v mladih prebuditi njihovo lastno odgovornost do 
zdravja in narave, saj so vsebine projektnega tedna zajete iz vsakodnevnih življenjskih 
situacij. V projektni teden smo vpletli tudi zavezanost Unesco ciljem, in sicer v obliki 
nacionalnega projekta ODNOS MLADIH DO ZDRAVJA, ki smo ga izvajali že dve šolski leti. 
Glavni namen projekta je prikazati pomen in lastno odgovornost do naše največje blaginje 
- zdravja z vidika mladih. 
 
Cilji projekta: 

- spoznati in razviti ekološko ozaveščenost, 
- seznaniti se z zgodovinsko - kulturno dediščino, 
- razviti pozitiven odnos do narave in holističen pristop k naravnemu načinu 

zdravljenja, 
- aktivno se vključiti v pripravo zdravega obroka, 
- seznaniti se z uporabo različne, posebne vrste komunikacije pri osebah s posebnimi 

potrebami, 
- prepoznavati in spodbujati izražanje čustev in občutkov, 
- razvijati umetniško žilico - umetniško ustvarjati z glino in naravnimi materiali. 

 
Projekt vključuje UNESCO cilje, kot so kulturo miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, 
sprejemanja drugačnosti, poglobljena skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika in 
za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta 
Zemlje. 
 
Cilje projekta so vključene šole uresničevale skozi učni proces pri pouku in izven njega skozi 
celo šolsko leto, pa tudi v obliki delavnic v projektnem tednu, in sicer tako, da: 

- so se osebnostno razvijali, krepili socialno komponento, 
- so spoznavali in delali z osebami s posebnimi potrebami, razvijali komunikacijske 

sposobnosti pri delu z njimi ter sprejemali drugačnost, 
- so se seznanili z naravno in kulturno dediščino in spoznali, kaj pomeni ohranitev le-

te in njihova vloga pri tem, 
- so poudarek dali nenasilju, strpnosti, medsebojnemu sodelovanju, timskemu delu in 

pomoči drug drugemu.  
 
K projektu smo pritegnili Unesco šole iz širše Slovenije, ki so udejanjale cilje skozi učni 
proces pri pouku in izven njega v obliki delavnic, okroglih miz ter praktičnih veščin, nekatere 
šole pa so se nam priključile tudi ob zaključku projekta v juniju, ko so potekale različne 
delavnice v skupinah: likovna delavnica (izdelek iz naravnega materiala (glina) in delavnice 
v sodelovanju z eko-socialno kmetijo Korenika v Šalovcih (kulinarična, zeliščni vrt, skrb za 
živali). 
 
S projektom smo želeli opozoriti na naslednje Unescove teme: 
svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju (problem zdrave prehrane), mir in 
človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje, medkulturno učenje (spodbujanje 
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kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina), izobraževanje za trajnostni razvoj - 
okoljski problemi. Kot dodatne prioritetne teme pa so bile globalno državljanstvo in 
zbliževanje kultur. 
 
Pri dijakih oz. učencih smo želeli razvijati razumevanje globalnih dejavnikov, ki oblikujejo 
življenja ter jim omogočajo pridobivanje spretnosti, vrednot, odnosov in vedenja. Naučiti 
smo jih želeli sodelovati, spoštovati in živeti skupaj za ohranjanje planeta. Namen projekta 
je bil hkrati tudi obeležiti svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj 
(21. 5) 
(Unesco združene šole). 
 
3 Zaključek  

Pri izvedbi konkretnih projektov in ostalih aktivnostih, obeležitvah mednarodnih dni z 
Unesco koledarja, sodelujejo pod mentorstvom učiteljev skoraj vsi dijaki.  
 
Skozi delo v nacionalnih in mednarodnih projektih se je ustvarilo pozitivno ozračje, saj smo 
odprti za nove ideje in mnoge nove Unesco projekte in s tem vključevanje v evropske 
dimenzije vzgoje in izobraževanja. 
 
Prihodnost bodočih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo, zato se skušamo na Srednji 
zdravstveni šoli Murska Sobota naučiti živeti, naučiti si deliti med seboj.  
 
Prizadevali si bomo, da bo Unesco na naši šoli postal način življenja tudi v bodoče in da bo 
vpet v vse nivoje delovanja šole. 
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Marija Toure  
Srednja šola za oblikovanje Maribor 

PREDSTAVITEV PROJEKTA KAJ PA TEBE MUČI? 
 
Povzetek 
V vrtincu nenehnih sprememb se današnji mladostniki težko spopadajo z novimi 
vrednotami, predvsem na področju medčloveških odnosov. V iskanju lastne identitete 
pogosto naletijo na nerazumevanje okolice. 
Zato je pomembno, da si mladi med sabo nudijo pomoč, krepijo medsebojno zaupanje in 
sprejemanje drugačnosti ter skrbijo za uravnoteženo in ustvarjalno druženje. 
Te načine druženja lahko preko lastne ustvarjalnosti udejanjijo v obliki prostovoljstva. 
Učitelji mentorji lahko pripomoremo tako, da mladim omogočimo pogoje in realizacijo ideje 
ter jih vključimo v oblike prostovoljnega dela.  
V prispevku bom predstavila projektno raziskovalno nalogo dveh dijakinj Srednje šole za 
oblikovanje Maribor, ki sta oblikovali družabno igro Kaj pa tebe muči? Igro sta ustvarili z 
namenom, da mlade seznanita z različnimi oblikami sodobnih težav mladostnikov, kot so: 
diskriminacija, nasilje, homofobija, socialna anksioznost, iskanje (eksperimentiranje) 
spolne usmerjenosti, depresija …  
 
Ključne besede: projekt, ustvarjalnost, težave mladostnikov, igra 
 
 

PRESENTATION OF THE PROJECT AND WHAT'S YOUR PROBLEM? 
 
Abstract 
Today's adolescents find it hard to deal with new values in the vortex of constant changes, 
especially in the area of interpersonal relations. Their surroundings often misunderstand 
them in the search for their identity. 
It is important that young people offer help to each other, that they strengthen mutual 
trust and accept being different and that they take care of balanced and creative 
socializing. 
These ways of socializing can be realized through volunteering. Teacher mentors can be 
helpful by enabling young people the conditions to realize their ideas and including them 
in forms of voluntary work. 
I will present the research project of two students of the Secondary School of Design 
Maribor that have created a social game And what's your problem? They aim to inform 
young people about various forms of contemporary youth problems, such as 
discrimination, violence, homophobia, social anxiety, search for (experimenting with) 
one's sexual orientation, depression ... 
 
Keywords: project, creativity, youth problems, play 
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1 Uvod 

Za projektno delo je značilno, da učitelj vodi učence postopno skozi učni proces v smeri 
uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z učenci 
na začetku izvajanja projekta. Med potekom projekta učitelj spodbuja, usmerja in pomaga 
učencem pri učenju oziroma pri izvajanju aktivnosti, ki so jih učenci prevzeli ob načrtovanju 
izvedbe projekta. Dijaki pa se samostojno učijo ob posredni učiteljevi pomoči, opazujejo 
nek pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme, izvajajo neko 
praktično aktivnost in podobno. (Novak 1990, str. 22) 
 
Sem učiteljica strokovnega predmeta grafično oblikovanje. Pri pouku je velik poudarek na 
projektnih nalogah. Tako sta se tudi dijakinji 2. letnika odločili izpeljati projektno nalogo pod 
mojim mentorstvom in sicer na temo oblikovanja družabne igre. 
 
V današnji družbi, v obdobju gospodarskih kriz, negotovosti in nenehnih družbenih in 
tehnoloških sprememb je življenje mladostnikov lahko zelo zapleteno. Med ljudmi 
prevladuje komunikacija preko novih tehnologij in socialnih omrežij. Hitro širjenje novic, 
trendov in povečana možnost javnega izražanja svojega mnenja so s seboj prinesli številne 
težave na področju medčloveških odnosov. 
 
Dijakinji se tega še posebej dobro zavedata, saj obiskujeta oddelek, v katerem so dijaki 
različnega porekla, drugačne spolne usmerjenosti in takšni s posebnimi težavami. Zato sta 
se odločili za oblikovanje družabne igre, s pomočjo katere bi lahko predstavile 
najrazličnejše težave sovrstnikov. 
 
Za njiju je bila pomembna ugotovitev, da se veliko ljudi v resnici ne zaveda pomembnosti 
težav mladostnikov. Da razumemo še ne pomeni, da se moramo z razmišljanjem 
mladostnika strinjati, ampak je pomembno, da se trudimo in sprejmemo mnenja, čeprav 
nasprotna našemu.  
 
Na temo težave mladostnikov, s pomočjo raziskovanja področja in ankete sta ustvarili in 
oblikovali družabno igro, ki vsebuje 32 kartic z različnimi temami, kocko in navodila; vse to 
je shranjeno v ovitku za prenosni telefon.  
 
Namen igre je poglobiti se vanjo in preko nje ozavestiti lastne težave in težave drugih. Igra 
lahko služi tudi kot začetek reševanja teh težav. Hkrati je namen igre spodbuditi diskusijo o 
različnih vedenjih mladih, ki se pojavljajo povsod v svetu, osvetliti probleme, kot so 
diskriminacija, nasilje, homofobija in tudi težave, s katerimi se srečujejo današnji 
mladostniki: socialna anksioznost, iskanje (eksperimentiranje) spolne usmerjenosti, 
depresija… in soočenje z določenim družbeno nesprejemljivim vedenjem. 
 
2 Jedro 

2.1 Projektno delo 

Zaradi značilnosti, ki jih vsebuje projektno učno delo, ga lahko uvrstimo med didaktične 
sisteme. Projektno učno delo namreč združuje elemente direktnega učiteljevega vodenje 
učnega procesa in elemente samostojnega dela učencev. (Novak 1990, str. 22) 
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Glede na štiri različne tipe projektnega dela po Kilpatnicku lahko projekt Kaj pa tebe muči? 
uvrstimo tako med projekte konstruktivnega tipa kot problemske projekte. Končni cilj 
projekta je izdelek, vendar ta izdelek služi tudi reševanju določene problematike (težave 
mladostnikov) in je povezan z raziskovalnim delom. Preden sta se dijakinji lotili oblikovanja 
izdelka, sta skrbno preučili in raziskali posamezne pojme, ki so povezani s problematiko 
sodobne mladine. 
 
Po Freyevi artikulaciji so etape učnega procesa projektnega dela naslednje:  
1. Iniciativa 
2. Skiciranje projekta 
3. Načrtovanje izvedbe  
4. Izvedba 
5. Sklepna faza 
 
Iniciativa oz. pobudo za projekt sta dali dijakinji sami, saj sta se obrnili name s prošnjo, da 
jima pomagam in usmerjam pri uresničitvi njune ideje. 
 
Dijakinji sta pred začetkom projekta veliko razmišljali in raziskovali različne možnosti, kako 
idejo, ki sta jo imeli, uresničiti in vizualizirati težave sovrstnikov. 
 
Moja naloga učitelja in mentorja je bila v začetni fazi ta, da sem dekletoma svetovala, kako 
se lotiti raziskovanja področja, ki sta ga izbrali. Kar pomeni, da sem ju napotila v knjižnico, 
kjer sta poiskali strokovno literaturo s področja problematike mladih. Nato sem jima 
svetovala, da se pogovorita še s šolsko psihologinjo in opravita anketo med sovrstniki. 
 
Šolska psihologinja jima je ponudila veliko različnih rešitev, ki sta jih nato veliko časa 
predelovali. Temu je sledila analiza pridobljenih podatkov in analiza ankete. Šele na podlagi 
teh analiz in pogovorov s strokovnjaki sta dijakinji začeli razmišljati o zasnovi igre.  
 
Ta del projekta je bil ena najtežjih nalog; kako do idejne rešitve za igro. To jima je vzelo 
veliko časa, saj sta želeli oblikovati in izdelati namizno družabno igro, ki bi bila zanimiva tudi 
mladim. Ugotovili sta, da se dandanes veliko govori o težavah mladih, kot sta diskriminacija 
in tesnoba. Zato sta se na koncu odločili za igro, ki bi jo lahko uporabili kot začetek večjih 
debat ali kot pripomoček za prebijanje zidu v pogovorih o temah, ki se jim največkrat v 
vsakdanjih pogovorih izognemo.  
 
Izvedli sta tudi poskusno delavnico. Dijake 1. letnika naše šole sta pozdravili in jim na kratko 
predstavili nalogo. Nato sta pričeli z debato o težavah mladih. Na podlagi te debate so prešli 
na interaktivno igro Pro et contra, v kateri so se razdelili v dve skupini; ena je trditev, stvar 
oz. težavo zagovarjala, druga pa je temu nasprotovala. Ker ta igra ni ravno uspela, sta 
ponovno odprli debato. V načrtu sta imeli še eno izvedbo interaktivne igre z dijaki, vendar 
se je debata razživela in tako so razpravljali do konca šolske ure. 
 
S to delavnico sta želeli predvsem videti, kako in koliko dijaki razumejo problematiko mladih 
in s tem povezane pojme ter predvsem, kako znajo zagovarjati svoja stališča. 
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Na podlagi pogovorov z različnimi ljudmi sta ustvarili osnovno zamisel oz. idejo za videz 
družabne igre in izbrali ožjo ciljno skupino (mladostniki med 12. in 18. letom). Prav tako sta 
ustvarili osnutek vsebine družabne igre in izbrali težave, ki bi jih v njej poudarili. To je bilo 
zelo zahtevno, saj sta morali oblikovati idejo, ki ne bi bila le dobra, ampak tudi izvedljiva. 
 
Tudi rezultati ankete so pokazali, da sta na pravi poti. Visok odstotek mladostnikov (88 %) 
je namreč menil, da igranje družabnih iger ni zastarela dejavnost. 
 
Ko sta zbrali in predelali vse podatke, sta pričeli z načrtovanjem oblikovanja igre. Narisali 
sta kar nekaj skic, idejnih osnutkov.  
 

 
Slika 1: Skice, raziskovanje in iskanje idej 

 
Ob oblikovanju in izdelavi novih izdelkov je seveda treba razmišljati tudi o stvareh, ki nam 
jih trg že ponuja. Pregledali sta družabne igre, ki jih mladi trenutno najraje igrajo. 
 
Sprva sta dijakinji razmišljali o tem, da bi igro oblikovali podobno, kot je oblikovana že 
obstoječa igra Activity. To je družabna igra, ki vključuje premikanje figur po igralni plošči in 
karte s pojmi, ki jih je treba narisati, pokazati ali besedno razložiti. 
 
Vendar sta družabno igro Kaj pa tebe muči? želeli poenostaviti, tako da ne vključuje nobenih 
vrst igralnih plošč, ampak le eno vrsto kart.  
 
Menim, da je bil izbran koncept igre, izbira oblike igralnih kart in igralne kocke pravilna, saj 
se je kasneje izkazalo, da je za razvoj diskusije primernejša preprosta oblika igre. 
 
Nazadnje sta kartice za igro računalniško oblikovali, izbrali primerno embalažo, izdelali 
kartice in dodali navodila za potek igre, jo predstavili in preizkusili. 
 
2.2 Družabna igra 

Igra je pomemben posredovalec kulturnega prenosa, saj vsebuje tako procese inkulturacije 
kot socializacije.  
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Pragmatično orientirane klasifikacije (ki si ne jemljejo pravice popolnega zajemanja vseh 
iger) se nanašajo npr. na uporabljen igralni material: igre s kockami in kartami, z odejami in 
prti, glasbo, lutkami, igrami na igralni deski. Ravno tako so na igralno prakso usmerjene 
klasifikacije po tipu delovanja: tek, plavanje, govorjenje, zaznavanje ipd. Kot klasifikacijski 
tip se ponuja tudi vsebina igre: igre miru, ekološke igre, medkulturne igre ipd. Pri 
pedagoškem načinu opazovanja igre se pri nekaterih igrah izbere kot merilo razlikovanja 
socialna oblika: posamezna igra, vzporedna igra, krožna igra, skupinska igra, moštvena igra 
ipd. (Umek, 2013, str. 8, 27) 
 
Bruno Munari v svojih delih poudarja, da so otroci in mladi pravzaprav rojeni raziskovalci, ki 
želijo vedeti, kako je mogoče stvari narediti na drugačen način. V nadaljevanju pravi, da se 
realnost odkrije skozi igro, z uporabo vseh čutil. Tako se skozi raziskovanje in 
eksperimentiranjem ter skozi igro veliko naučijo in predvsem zapomnijo. 
 
Glavno vodilo dijakinj pri ustvarjanju družabne igre je bilo, da ustvarita igro, ki bo hkrati 
poučna in predvsem, da bo mladim privlačna, zabavna. Ob raziskovanju pojmov, ki so 
povezani z večino težav mladostnikov, sta se tudi sami veliko naučili. 
 
2.3 Ustvarjanje in oblikovanje 

"Ustvarjalnost, kot končna raba domišljije in izuma, se stalno oblikuje in preoblikuje. 
 
Zahteva hitro in elastično inteligenco, um brez predsodkov katere koli vrste, pripravljen na 
neprestano učenje ob vsaki priložnosti in spreminjanje mnenja, kadar je to potrebno. Zato 
se ustvarjalni posameznik nenehno razvija in njegove ustvarjalne možnosti izhajajo iz 
stalnega posodabljanja in širjenja znanja na vseh področjih. Oseba, ki ni ustvarjalna, je 
nepopolna oseba, njeno razmišljanje se ne more soočiti s težavami, ki se pojavijo, zmeraj 
mu bo morala pomagati še kakšna druga ustvarjalna oseba. Tehnike eksperimentiranja in 
raziskovanja niso dokončne, pomagajo pa razvijati ustvarjalnost. Ti dve dejavnosti morata 
biti izvedeni na sistematičen način, v nasprotnem primeru bodo le delni rezultati in 
zagotovo ne bodo uporabljene vse možnosti. (Munari 2011, str. 121) 
 
Oblikovanje izhaja iz potreb družbe in grafični oblikovalec se osredotoča predvsem na 
komunikacijo in ustvarjanje sporočil, ki vplivajo na gledalce ali bralce in posredujejo 
informacije. To pa prinaša odgovornost, zato je bistveno, da se zavedate vloge oblikovanja 
v ustvarjanju sveta, v katerem živimo, in sprememb v panogi, ki presegajo uvedbo novih 
slogovnih smernic ali računalniških programov. (Dabner in sodelavci 2011, str. 7) 
 
Na začetku oblikovanja moramo narediti red iz nereda. Potreben je čut za red in logiko. 
Pred samim začetkom pa se moramo vprašati dve temeljni vprašanji: kdo je naslovnik in kaj 
je temeljni namen sporočila. Čim bolj razčlenimo namen, lažje bo nadaljnje oblikovanje. (C. 
Parker, 1997, str. 4-5) 
 
Pri oblikovanju se moramo držati temeljnih oblikovalskih načel. Z njimi namreč dosegamo 
celovitost. Z njimi pa dosežemo tudi to, da je naše sporočilo prepoznavno in jasno podano. 
Grafično oblikovanje ocenjujemo po sposobnosti preprostega prenosa sporočila do bralca. 
Pri oblikovanju je zelo pomembna jasnost, preprostost in organiziranost. Glasno sporočilo 
mora biti jasno razvidno in poudarjeno. V poudarjenem delu morajo biti navedena 
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pomembna dejstva. Vendar ne smemo poudariti vsega, saj potem noben del ne izstopa. 
(ibidem, str. 9-11) 
 
Potrebno pa je tudi poskrbeti za pravilna razmerja pri oblikovanju. Veliki naslovi na 
majhnem prostoru lahko delujejo utesnjeno, prav tako pa lahko majhni naslovi na velikem 
prostoru delujejo izgubljeno. (ibidem, str. 11-13) 
 
Pri oblikovanju je pomembna tudi skladnost. Potrebno je doseči skladnost na tak način, da 
naš izdelek ne postane dolgočasen. Skladnost lahko doseženo na več načinov. Eden od 
načinov je z enotnim vizualno podobo. (ibidem, str. 16) 
 
Poskrbeti pa je treba tudi za kontrast in dinamičnost. Da doseženo kontrast moramo imeti 
jasna svetla in temna polja z veliko beline in različnimi fotografijami. Naši izdelki pa so lahko 
seveda tudi nekontrastni. Najlažje lahko opazimo kontrast tako, da obrnemo stran na 
glavo. S kontrastom bralce pritegnemo k branju in ogledu. (ibidem, str. 17-19) 
 
Paziti pa je potrebno, da ne bo manjkal noben del sestavljanke oz. da bomo dosegli celoten 
videz. Pri celotnem videzu je potrebno paziti na ujemanje dveh sosednjih strani. Posamezna 
stran ima lahko popoln celoten videz, vendar se z drugo stranjo ne bo ujemala. (ibidem, str. 
19-21) 
 
2.3.1 Oblikovanje in izdelava družabne igre Kaj pa tebe muči?  

Na podlagi dobljenih podatkov raziskave, rezultatov ankete in izvedene delavnice sta začeli 
z vizualnim oblikovanjem družabne igre. 
 
Pri praktičnem pouku grafičnega oblikovanja uporabljamo profesionalne programe iz 
skupine Adobe, vendar dijakinji še nista bili najbolj vešči dela s temi programi, zato sem jima 
predlagala, da izbereta zelo preprosto vizualno podobo. 
 
V programu za računalniško grafično oblikovanje Adobe Illustrator CC 2018, sta izdelali 
zadnjo in prvo stran kartic. Hrbtna stran kartic vsebuje ilustracijo več stiliziranih človeških 
podob. Podobe so raznolike in vključujejo različne podobe religij, ras, nacionalnosti ... 
Oblika ljudi je stilizirana in brez podrobnosti na obrazu, vendar kljub temu prepoznavna. 
Podobe na karticah so hkrati zelo raznolike, vendar slogovno enake. Vrstijo se v ritmu, ki v 
osnovi izhaja iz variirane repeticije in nekoliko spominjajo na pop art umetniška dela Andyja 
Warhola. 
 
Barve imajo v našem življenju zelo pomembno vlogo, saj vplivajo na naše razpoloženje in 
počutje. Vsak od nas ima lasten spekter barv, ki so mu všeč, in barv, ki mu niso. Barvitost 
sveta okoli nas vpliva na naše počutje. Doživljanje barv je odvisno od različnih dejavnikov. 
Za podobe ljudi sta uporabili velik spekter barv, med katerimi niti dve nista enaki. Mavrične 
barve kartic simbolizirajo raznolikost v naši družbi. 
 
Osnovana velikost ene kartice je 14×7 cm. Velikost kartice je prilagojena velikosti mobilnega 
telefona, saj mladi za večji del komunikacije (tudi o socioloških in psiholoških temah) 
uporabljajo le-te in so na ta format navajeni. Vsebina kartic je spravljena v embalaži v obliki 
ovitka za telefon. Priložena so tudi navodila in igralna kocka. 
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Za imena pojmov, ki so povezani s problematiko mladih, na drugi strani kartic sta izbrali 
preprosto in hkrati moderno pisavo Franklin Gothic, ki je pisava brez dodatnih okraskov, 
serifov. Želeli sta, da ta stran kartic ponazarja enostavnost in nevtralnost. Da je le črno na 
belem, brez dodatnih zaznamkov oz. čustev in mišljenj, kajti pomembno je, da si le-te 
igralec ustvari sam. Pisavo Myriad Pro sta na karticah uporabili za razlage, saj se lepo 
usklajuje s pisavo imen pojmov; tako kot slednja je preprosta in brez večjih presledkov in 
serifov.  
 
Igra vsebuje 32 kartic. Pojmi, ki so opisani in obrazloženi na karticah: 
bipolarna motnja, depresija, manija, rasizem, seksizem, diskriminacija, predsodek, 
stereotip, LGBTQ+ – lezbična, gejevska, biseksualna in transspolna skupnost, tesnoba, 
stres, psihologija, sociologija, antidepresivi, antipatija, samo poškodovanje, histerija, gej, 
lezbijka, religija, samopodoba, *PSR – psihosocialna rehabilitacija, *SPO – skupinska 
psihična obravnava, biseksualnost, droga, kajenje, odvisnost, alkohol, nadlegovanje, 
anoreksija, nasilje. 
 
Ko sta bili zadovoljni z vizualno podobo kartic, jih je bilo treba še natisniti in plastificirati. 
Kartice sta natisnili obojestransko, tako da je na eni strani pojem z definicijo, na drugi strani 
pa avtorski motiv. Potem sta jih plastificirali, da se med igranjem ne bi zmečkale in raztrgale, 
ter jih na koncu razrezali. 
 
Ko so bile kartice spravljene v ovitku za telefon, ki smo ga kupili, sta dodali še igralno kocko 
(spravili sta jo v odprtino za iskalo fotoaparata na ovitku) in prilepili navodila za igranje igre 
na notranjo stran ter naslov igre na prvo stran ovitka. 
 

 
Slika 2: Igralni set z navodili 

 
Družabno igro Kaj pa tebe muči? sta še preizkusno igrali z dvema oddelkoma dijakov 1. 
letnika. Ob tem sta se tudi sami zelo zabavali. 
 
Igro sta začeli tako, da sta dijakom podali navodila, jih razdelili v skupine in poskušali 
spodbuditi tekmovalnost. Navodila so bila med igro projicirana na platno, kar je bilo v 
pomoč igralcem. V prvi skupini dijaki nekaterih pojmov niso znali razložiti in za to niso dobili 
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točk. Navodila so zaradi preprostosti takoj razumeli in jim niso povzročala težav. Če dijak 
kakšnega pojma ni znal razložiti ali izvesti ali odigrati, sta ponudili pomoč. Največ težav so 
imeli pri pojasnjevanju in razlagi pojmov ter pantomimi, ki je bila največkrat izvedena. 
 
Po končani igri sta dijake povprašali po vtisih in prejeli zelo pozitivne odgovore. S strani 
dijakov sta prejeli tudi nekaj konstruktivnih kritik, kot npr., da bi lahko za bolj dinamičen 
potek igranja in večjo tekmovalnost uvedli časovno omejitev. Prav tako so dijaki izrazili 
željo, da bi bilo še več kartic, saj jim je igra prehitro minila.  
 

 
Slika 3: Potek delavnice 

 
3 Zaključek 

Zasnovali sta igro, pri kateri morajo vsi igralci aktivno sodelovati, kjer ni zmagovalca oz. vsi 
sodelujoči zmagajo, saj osvojijo nova znanja o sebi in drugih. 
 
Projektno nalogo sta predstavili tudi na regijskem in državnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev, kjer sta osvojili srebrno priznanje. 
 
Sedaj kot prostovoljki na različnih šolah in vzgojnih centrih predstavljata igro drugim 
mladim in preko družabne igre odpirata diskusije ter mlade ozaveščata o težavah 
posameznika v sodobnem svetu. 
 
Njun svet je zrastel in z veliko veselja in entuziazma se posvečata predstavljanju družabne 
igre šolarjem in dijakom. In že pripravljata nov projekt, pri katerem ju bom prav tako 
usmerjala, svetovala in ju podpirala.  
 
Izredno pomembno je mlade spodbujati k raziskovalnemu projektnemu delu, jim pomagati, 
voditi pri izvedbi njihovih idej in usmerjati k prostovoljnemu delu. Na ta način jim 
omogočimo, da z znanjem, ki so ga pridobili v šoli, prispevajo k spreminjanju delovanja 
družbe z opozarjanjem na določene probleme, krepimo njihove socialne veščine in 
vsestransko osebno dozorevanje. 
 
Kulturna rast skupnosti je odvisna od nas kot posameznikov, odvisno od tega, kaj damo 
skupnosti. Mi smo kolektiv. Družba prihodnosti je že med nami, to lahko vidimo pri mladih. 
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Od tega, kako mladi odraščajo in se oblikujejo, si lahko zamišljamo bolj ali manj svobodne 
in ustvarjalne družbe. Zato moramo otrokom izpolniti vse pogoje in jim pomagati pri 
oblikovanju. Vsako osebnost je potrebno razvijati, da lahko pomaga kolektivni rasti. 
(Munari 2011, str. 212) 
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Tanja Trajbarič Lopert 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA MEDNARODNE LIKOVNE KOLONIJE ZA 
SREDNJEŠOLCE 

 
Povzetek 
Predstavila bom kako sem se lotila organizacije in izvedbe likovne kolonije za srednješolce. 
Kaj me je vodilo pri izbiri teme, kakšne cilje sem si zadala in kako je ideja v praksi zaživela. 
Zakaj likovna kolonija? Kot dodatna, razširjena ponudba, ki nudi ustvarjanja željnim dijakom 
možnost lastnega kreativnega razmišljanja in ustvarjanja na sproščen, praktično 
neformalen način. 
Ob tem jim pomaga širiti lastna obzorja, jih spodbuja k ustvarjanju novih socializacijskih , 
družabnih in medkulturnih stikov z ostalimi udeleženci, ki prihajajo iz drugih okolij. 
V likovnem smislu pa stopiti iz okvirjev standardnih nalog in rešitev, sprejemati ideje in 
rešitve drugih udeležencev, a hkrati ohranjati lastno identiteto skozi svoj osebni likovni 
pristop v izražanju. 
 
Ključne besede: mednarodna, likovna, kolonija, ustvarjalnost, medkulturnost 
 
 

ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF AN INTERNATIONAL ART 
COLONY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 

 
Abstract 
I will present how we started the organization and performance of art colony for high 
school students. 
What guided me in choosing the topic, what goals we set out and how the idea came to 
life in practice. 
Why art colony? As an additional, wider offer that gives the creative students the possibility 
to think in a creative way and be creative in a relaxed, practically informal way. 
Besides that, it helps them widen their own horizons and encourages them to create new 
social and intercultural contacts with other participants coming from other places. 
In the artistic sense, one should step out of the framework of standard tasks and solutions, 
accept the ideas and solutions of other participants and keep one's own identity through 
his or her personal artistic way in expression. 
 
Keywords: international, art colony, creativity, intercultural 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

846 

1Uvod 

Na šoli imamo vedno kar precej ustvarjalnih, umetniških duš, dijakov, ki so željni vodenega, 
usmerjenega ustvarjalnega procesa ali vsaj iskrene spodbude pri njihovem ustvarjanju, pa 
naj si bo na kateremkoli umetniškem področju že, od likovnega, plesnega in glasbenega, 
vse do gledališkega. 
 
To je botrovalo vsaj dvema stvarema; ponudbi likovnega snovanja kot izbirni predmet že 
kar nekaj let in ne nazadnje tudi prizadevanju za odobritev umetniškega oddelka gledališko-
filmske smeri. 
 
A navkljub izrazito ustvarjalno zastavljenemu delu pri izbirnem predmetu, sem opazila, da 
so tudi v tej že izbirni skupini dijakov nekateri posamezniki takšni, da bi želeli še več. 
 
Razmišljala sem kaj bi jim ponudila kot dodatni še bolj razširjeni program in se najprej 
odločila za izvedbo treh likovnih natečajev, za sodelovanje na katerih pa so potem morali 
ustvarjati samostojno doma. 
 
Vsi trije so bili uspešni in tudi primerjava lastnih likovnih del z deli vrstnikov iz drugih šol je 
bila dobrodošla. Vendar sem si želela sama, kakor tudi dijaki, še kaj bolj aktivnega. 
 
Tako sem se odločila, da organiziram likovno kolonijo, h kateri bi povabila sicer omejeno 
število šol in dijakov, vendar zato iz različnih okolij. Padla je odločitev, da se lotim 
organiziranja mednarodne likovne kolonije za srednješolce. 
 
2 Od ideje do organizacije  

K sodelovanju sem pritegnila še Dvojezično srednjo šolo iz Lendave, II. gimnazijo iz 
Varaždina, BORG iz sosednje Avstrije, gimnazijo iz Monoštra in Umetniško gimnazijo iz 
Nove Gorice. 
 
Kaj me je vodilo pri izboru šol? Neposredna bližina meja. Zakaj? To je bilo leto, ko smo se 
soočali z množičnim prehajanjem migrantov preko našega ozemlja na poti v zahodno 
Evropo. Sprejemanje le-teh je bilo zelo različno. Nekateri so bili odločeni, da jih je treba 
sprejeti in jim pomagati, drugi pa so se počutili zaradi nepoznavanja njihove kulture in 
navad celo nekoliko ogrožene. Sama sem bila in sem mnenja, da drugačnost ne sme in ne 
more biti slabost, temveč le nekaj kar nas bogati. 
 
Tako sem ob iskanju teme za likovno kolonijo izbrala prav drugačnost oziroma različnost 
vseh vrst, ki naj ne bi bila ovira temveč izziv za ustvarjaje harmonije kljub različnostim. 
 
V mislih sem imela različnosti vseh vrst od narodnostne, jezikovne, kulturne, različne 
veroizpovedi, različnih spolnih usmerjenosti, različnih spolov, starosti, ekonomskih 
položajev…Vse te različnosti sem videla v obmejnih področjih naše države, kjer se 
prebivalci z njimi dnevno srečujejo, jih živijo in so pravzaprav kontrasti in odtenki mnenj, 
razmišljanj in navad, ki jih z nekoliko posluha za sprejemanje drugačnosti zlahka oblikujejo 
v bolj ali manj harmoničen vsakdan. 
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V duhu sprejemanja, tolerance do vseh različnosti sem se odločila razpisati temo 
mednarodne likovne kolonije »Sožitje različnosti«. 
 
Pri organizaciji so mi na pomoč pristopili kolegi iz Lendave, saj me je navdihnila njihova 
oblika dela pri izvedbi že utečene likovne kolonije LindArt, s to razliko, da je bila naša 
namenjena mlajšim nadobudnim ustvarjalcem, srednješolcem, ki likovno ustvarjanje čutijo 
kot svoj hobi ali šele prebujajočo se željo in potrebo po umetniškem izražanju. 
 
K sodelovanju sem povabila tudi akademskega slikarja Dubravka Baumgartnerja, ki je rade 
volje delil z nami lastne izkušnje z izvedbo likovne kolonije in udeležencem tudi stal ob 
strani s strokovno pomočjo, kolikor so je bili potrebni. 
 
V kolonijo smo povabili skupaj šestnajst dijakov in po enega mentorja iz vsake šole. 
Ob prihodu v Ljutomer smo z žrebom ustvarili naključne pare, ki so ustvarjali v tandemu na 
istem nosilcu. Ob takem načinu dela so bili udeleženci primorani soočiti se s tem, da bodo 
ustvarjali s popolnim neznancem, ki morda ne govori istega jezika, ki ni nujno, da je istega 
spola, starosti, da o likovni govorici posameznika seveda niti ne govorimo. 
 
Osnovni cilji, ji sem si jih zadala, so bili : 

- spoznavanje drugačnega jezika in komunikacija v tujem jeziku 
- ustvarjanje pristnih socialnih kontaktov 
- spoznavanje in sprejemanje drugačne kulture in tvorjenje medkulturnega dialoga 
- sklepanje kompromisov, a hkrati ohranjanje lastne identitete do meje potrebnega 

za ustvarjanje skupnega dela. 
 
Kar se tiče likovnih ciljev pa: 

- ustvariti skupno likovno delo, v kateri je treba kontraste vsehlikovnih spremenljivk 
in izrazil, ki jih nameravajo uporabiti pri svojem delu kakor tudi način likovnega 
izražanja postaviti v ubrano celoto, 

- pri usklajevanju ideje in načina dela, bi se pa naj dopolnjevali in ne izključevali 
partnerja, tako, da bi dokončano likovno delo naj enakovredno pripadalo obema 
avtorjema. 

 

 
Fotografija 1 Otvoritev kolonije še ob praznih platnih 
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3 Praktična izvedba 

Delo smo načrtovali za tri dni, kolikor je kolonija trajala. Vsak par je v tem času ustvaril dve 
deli ter se tudi dogovoril o tem, katero izmed obeh del bo ostalo v lasti posameznega 
avtorja. 
 
Slikali so na platna velikosti 90 x 90cm v tehniki akrila. 
 
Material smo jim priskrbeli v šoli. Ob zaključku kolonije pa smo izbrali tudi najuspešnejše 
delo, ki je ostalo v lasti organizatorja, torej naše šole. 
 
Seveda pa likovna dela še bolj zaživijo, ko se jih postavi na ogled širši javnosti, zato smo 
seveda pripravili tudi razstavo. Pa ne le eno, temveč smo se odločili kar za potujočo obliko 
razstave po vseh sodelujočih krajih , oziroma šolah. 
 
Tako smo prvo uradno razstavo likovne kolonije pripravili v ljutomerski mestni galeriji, kjer 
smo ob kulturnem programu šolskega jazz tria udeležencem predali tudi katalog, ki je ob 
tej priložnosti bil pripravljen s skupnimi močmi. 
 
Ker je šlo za mednarodno kolonijo, smo se seveda potrudili narediti večjezični katalog. 
Moram priznati, da je bilo kar precej dela z zagotovitvijo ustreznih prevodov, a na koncu 
nam je seveda to uspelo in katalog je bil pravočasno nared do ljutomerske otvoritve 
razstave. /Časa smo imeli 18 dni./ 
 
Seveda pa si najverjetneje predstavljate, da je pri tri dnevni koloniji poleg likovnega 
ustvarjanja potrebno ponuditi tudi kaj dodatnega sproščujočega programa, zagotoviti 
nastanitve in prehrano. 
 
Pri vsem tem nam je kot partnerska šola pomagala Dvojezična srednja šola iz Lendave. 
 
Dijaki gostje so bili nastanjeni pri ljutomerskih in lendavskih udeležencih kolonije, tako, da 
je gostitelj peljal domov tistega, ki ga je izžrebal za skupno ustvarjanje. 
 
Za prehrano smo poskrbeli v šoli, z eno večerjo smo jih gostili v ljutomerskem hotelu, eno 
pa je prispevala lendavska šola, ko smo popoldanski program izvedli v Lendavi.  
 
V okviru tega smo si ogledali razstavo Salvadorja Dalija, ki so jo takrat gostili na lendavskem 
gradu. 
 
V ljutomerskem popoldnevu pa smo obiskali lokalnega kiparja Roberta Juraka, pri katerem 
so se seznanili z njegovim delom in se tudi preizkusili v veščini varjenja. 
 
Vse kar jim je bilo ponujeno so dijaki sprejemali sijočih oči in z veliko navdušenja, kar se je 
tudi odražalo v njihovem delu. Vsak par, brez izjeme, je uspel dokončati dve sliki in na koncu 
so uspeli še sami pripraviti fotografije za katalog. 
 
Enako pozitivno vzdušje je velo med mentorji in vsi smo bili enotnega mnenja, da je s 
kolonijo treba nadaljevati. Skupaj smo se odločili za ciklično kroženje izvedbe, tako je 
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organizacijo II. mednarodne likovne kolonije za srednješolce ob naši pomoči prevzela 
Dvojezična srednja šola Lendava. 
 
Tudi ta je že za nami in je bila prav tako zelo uspešna. Letos pa smo dogovorjeni, da bomo 
ustvarjali za mejo in sicer pri, sedaj lahko že mirno rečem, varaždinskih prijateljih.  
 

 
Fotografija 2 Udeleženci kolonije  

 

 
Fotografija 3 Utrujeni, a zadovoljni ob končanih delih  

 
4 Evalvacija in zaključek 

V zaključku bom navedla še nekaj citatov mnenj oziroma refleksij sodelujočih mentorjev, ki 
sama po sebi evalvirajo naše delo. 
 
Dosegli smo vse, kar smo si zadali in še veliko več. 
 
Udeleženci so se brez težav soočili z drugačnostjo in jo sprejeli. 
 
 Po potrebi so komunicirali v tujem jeziku in tudi primerjali in spoznavali različnosti in 
podobnosti jezikov udeležencev. 
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Naučili so se prisluhniti ideji drugega, hkrati pa so se znali postaviti zase in ohraniti v 
skupnem delu tisti svoj jaz, ki jim je bil pomemben, ki jih je identificiral. 
 
 Torej so se naučili sprejemati kompromise. 
 
 Likovna govorica obeh sodelujočih se je uspešno dopolnjevala in se zlila v celoto. 
 
 Ustvarili so pristne prijateljske vezi. 
 
Dodatno, mimo zastavljenega pa je bil še izdelan katalog in osmišljena potujoča razstava, 
ki je vsaka zase prispevala k odločnemu dvigu samozavesti pri posameznem ustvarjalcu, saj 
so se predstavili tudi v krogu svojih sošolcev, profesorjev, krajanov in bili povsod zelo lepo 
sprejeti in pohvaljeni. 
 
Menim, da res lahko neskromno trdim, da nam je uspelo. 
 
In prav na koncu še obljubljeni citati refleksij. 
 
»Mednarodna likovna kolonija srednješolcev, ki je potekala na temo »Sožitje različnosti« , 
je za svoj način delovanja izbrala na prvi pogled nenavaden koncept dela, saj so udeleženci 
ustvarjali v tandemih, kjer naključno izžrebana dvojica ustvarja delo na skupnem likovnem 
nosilcu. Naj se sliši še tako nenavadno, toda tak način dela je mlade, stereotipsko samosvoje 
likovne ustvarjalce, povezal tako, da se je hitro odprl svet domišljije in igre, nastale so nove 
dimenzije, novi pogledi. In rodilo se je nekaj novega. Prijateljstvo, povezanost, umetnost. 
Ne le med posameznim tandemom, temveč med celotno zasedbo udeležencev in 
organizatorji. In to je tisto, kar je dalo koloniji še poseben čar.« (Mihela Baumgartner, DSŠ 
Lendava, 2017, Sožitje različnosti, katalog razstave) 
 
»V Lendavi že vrsto let poteka Mednarodna likovna kolonija mladih umetnikov LindArt, 
katere moto je »so-deluj« oz. »co-operate«. Veseli me, da je ta način dela bil navdih za 
mednarodno likovno kolonijo za dijake. Čeprav velja, da umetniki večinoma niso vajeni 
timskega dela, se ob ustvarjanju v tandemu pokaže, da so tudi umetniki pri svojem delu 
pripravljeni sprejemati kompromise in da to lahko njihovo delo bogati. Večina ustvarjalcev 
izkušnjo takšnega sodelovanja oceni kot zelo dobro, saj so prisiljeni stopiti iz svojih okvirjev, 
kar navadno privede do novih spoznanj in včasih tudi do povsem novih smernic v lastnem 
umetniškem ustvarjanju. Takšno sodelovanje ni zgolj v prid umetnikom samim in njihovemu 
ustvarjalnemu opusu, temveč tudi širjenju medkulturnega dialoga. Ne gre pa pozabiti , da 
so za to, da iz mladih nadobudnih ustvarjalcev nekoč zrastejo akademsko izobraženi 
likovniki, pomembni predvsem dobri mentorji in pedagogi.« (Dubravko Baumgartner, 
akademski slikar, 2017, Sožitje različnosti, katalog razstave) 
 
»Ustvarjalnost je tista  ̋stvar  ̋, ki našemu umu ne da spati. Je prirojena in pozitivna lastnost 
vsakega posameznika. Z življenjskimi izkušnjami pa se lahko razvija in bogati. Spodbuja 
alternativne poti razmišljanja, združuje ljudi in nas vodi v svet onkraj besed. Likovna 
kolonija ̋Sožitje različnosti   ̋ je sodelujoče kreativne mlade duše povabila k razmišljanju o 
drugačnosti in sprejemanju le-te. Vsak individualni likovni izraz je našel svoj par in se 
odpravil na umetniško matinejo iskanja izvirnih likovnih idej in rešitev. Da je bila likovna 
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kolonija več kot uspešna, pričajo likovna dela, ki so nastala izpod čopičev sodelujočih. Slike 
razkrivajo bogat domišljijski svet mladostnikov, pestro barvno paleto in pristen likovni 
izraz. Mladostniške likovne ustvarjalnosti ne gre podcenjevati, kvečjemu jo je treba ceniti 
in negovati.« (Fortuna Lazar, 2017, DSŠ Lendava, Sožitje različnosti, katalog razstave) 
 
»Ko smo pred nedavnim prejeli vabilo za sodelovanje na likovni koloniji v Ljutomeru, smo 
ga sprejeli, ne da bi vedeli, kaj natančno nas tam čaka. Razumeli smo idejo – različnost v 
jeziku, kulturi, veri, spolu, navadah, krajih iz katerih prihajamo, in sprejemanje te različnosti. 
To v današnjem času pravzaprav ni nič novega. Toda kljub temu nismo pričakovali tega, kar 
je sledilo: medsebojne vezi med dijaki, udeleženci projekta, so se stkale z neverjetno 
hitrostjo. 
 
Že v prvih urah druženja so drug drugega morda spoznali celo bolje, kot poznajo koga, ki 
ga vsakodnevno srečujejo v svojem okolju. Do tega jih je pripeljal koncept ustvarjanja 
skupne slike dveh mladih umetnikov. Izmenjava zamisli, interesov in stičnih točk ter 
razmišljanje o končni rešitvi sta dvojico povezala na prav poseben način in med njima 
ustvarila trajno prijateljstvo.« (Terezija Mlinarič,II.gimnazija Varaždin, 2017, Sožitje 
različnosti, katalog razstave) 
 
»Likovna kolonija Sožitje različnosti je minila v odličnem vzdušju, polnem ustvarjalnega in 
timsko sodelovalnega naboja. Temu je prav gotovo botrovala izhodiščna zamisel o delu v 
dvojicah. Dejstvo, da so morali dijaki svoje lastne, izvirne likovne ideje soočiti, jih timsko 
usklajevati in v končni fazi združiti v eno celoto, torej pomeni, da s že skozi proces dela 
uresničevali moto srečanja  ̋sožitje različnosti  ̋ . Tako so poleg lastnih likovnih govoric, 
soočali in usklajevali tudi verbalno sporazumevanje v lastnih jezikih in narečjih, kot tudi 
različne osebnostne in kulturne narave. Sam sem to tri dnevno druženje občutil kot 
zmagoslavje iskrene kolegialnosti, nesebičnega prijateljstva in ljubezni med mladimi 
udeleženci. To ima mogoče še večji pomen kot dokaj kvalitetna likovna dela, ki so nastala 
na koloniji. Podobno vzdušje je prevladovalo tudi med nami spremljevalci in mentorji 
dogodka. 
 
Deležni smo bili tudi zelo pestrega spremljevalnega programa.« (Bogdan Vrčon,Umetniška 
gimnazija Nova Gorica, 2017, Sožitje različnosti, katalog razstave) 
 
»Danost umetnosti je, da omogoča, ob radosti in zabavi, ki jo doživljamo ob lastni kreativni 
dejavnosti, tudi ukvarjanje z  ̋drugim  ̋, neznanim. Izmenjavo v dialogu, iskanju skupnih 
lastnosti, kot tudi ugotavljanje razlik na sliki, odpira neskončno veliko možnih rešitev. 
Umetnost je delo na družbi, naj bo v majhnem ali velikem okvirju, kot se tudi tukaj odlično 
kaže na napetih in zanimivih slikah.« (Mag. Therese Gschwandtner-Joksch, BORG Bad 
Radkersburg, 2017, Sožitje različnosti, katalog razstave)  
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Fotografija 4 Najuspešnejše delo z avtorjema 
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Marjana Turnšek  
Gimnazija Celje - Center 

VESELJE DO ZNANOSTI 
 
Povzetek 
Izobraževanje in vzgoja za razvijanje kompetenc 21. stoletja od šole in učitelja zahtevata 
pristope, ki vključujejo inovativne metode. Gimnazija Celje – Center je šola, kjer lahko vsi 
dijaki razvijajo svoje potenciale. Naša šola z različnimi inovativnimi oblikami pouka 
omogoča dijakom organizirano in sistematično pridobivanje znanja ali spretnosti, ob 
rednem pouku pa jim ponujamo pester nabor dejavnosti na različnih področjih, na katerih 
želijo svoje znanje poglobiti in obogatiti.  
V prispevku bom opredelila pojem projektnega dela in kot primer dobre prakse predstavila 
UNESCO projekt Veselje do znanosti, s katerim želimo vključenim učencem in dijakom 
približati naravoslovne znanosti, prikazati njihovo uporabnost v vsakdanjem življenju ter jih 
usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje na področju naravoslovja. 
 
Ključne besede: UNESCO šola, projektno delo, eksperimentiranje 
 
 

ENJOYING SCIENCE 
 
Abstract 
Education and training for the skills of the 21st century require from the school and the 
teacher procedures that involve the innovative methods. Our high school (Gimnazija Celje-
Center) is just such a school where all students can develop their potential. Through various 
innovative teaching methods, our school enables our students an organized and 
systematic acquisition of knowledge or skills. In addition to regular classes, we also offer a 
wide range of activities in various fields where students wish to deepen and enrich their 
knowledge. In the article I discuss the term »project work«. As an example of good practice, 
I present the UNESCO project »Enjoying Science«. With this project we strive to introduce 
the natural sciences to the participating primary school pupils and the high school 
students. Our aim is to present the usefulness of the natural sciences in everyday life and 
motivate the students for the research and independent discovery work in the field of 
natural sciences. 
 
Keywords: UNESCO school, project work, experimentation 
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Uvod 

Gimnazija Celje – Center izvaja tri izobraževalne programe (splošna gimnazija, umetniška 
gimnazija – likovna smer in predšolska vzgoja). Dosegamo visoke učne uspehe in odlične 
uvrstitve na tekmovanjih. Ponašamo se z bogato tradicijo, hkrati pa venomer stopamo v 
korak s časom. Našim dijakom ponujamo številne obšolske dejavnosti, sodelujemo v 
številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, zelo pomembni pa so nam tudi dobri 
medsebojni odnosi, skrb za sočloveka in solidarnost. V obširni ponudbi obšolskih dejavnosti 
skrbimo za to, da naši dijaki ob formalnih znanjih razvijajo svoje talente in pridobivajo 
izkušnje, ki jim bodo koristile tako na poklicni kot tudi na osebni življenjski poti. 
 
Naša šola je že od leta 1997 članica mreže UNESCO šol Slovenije, zato je zavezana k 
uresničevanju UNESCO vrednot in ciljev. Mreža članicam pomaga pri izpolnjevanju UNESCO 
poslanstva in njegovih glavnih nalog, kot so: služiti kot laboratorij idej, okrepiti 
mednarodno in regionalno sodelovanje, razvijati institucije in človeške vire ter prispevati k 
razvoju politik in vzdrževanju standardov. V mreži uvajamo inovativne in kreativne 
pedagoške metode, ki globalne koncepte pretvorijo v praktične primere na šolski ravni in 
ki spodbujajo preobrazbo izobraževalnih sistemov in politik. UNESCO ASPnet poudarja 
pomembnost štirih Delorsovih stebrov izobraževanja, kot so definirani v Poročilu UNESCO 
komisije o izobraževanju za 21. stoletje Učenje: skriti zaklad: 

- učiti se, da bi vedeli, 
- učiti se delati, 
- učiti se biti in 
- učiti se živeti skupaj 

 
»Cilj izobraževanja je odkriti in razviti talente, ki so skriti kot skriti zaklad v vsakem 
posamezniku.« (Delors, 1996) 
 
Na naši šoli poskušamo vse štiri stebre izobraževanja razvijati čim bolj uravnoteženo, saj se 
zavedamo, da na tak način dijaki pridobijo največ. Z dobrimi odnosi med učitelji, dijaki in 
starši ustvarjamo vzpodbudno okolje, kjer se dijaki lahko individualno razvijajo. Pomembno 
nam je, da dijaki pridobivajo kvalitetno formalno in neformalno izobrazbo in da pridobljeno 
znanje znajo tudi praktično uporabiti. Izboljšali smo medsebojne odnose, več se 
povezujemo s tujino in lokalno skupnostjo, povečali smo skrb za zdravo in čisto okolje, 
uvedli smo nove vsebine, dijaki so postali boj samoiniciativni, trudimo se, da skupaj 
dosegamo čim boljše rezultate.  
 
V pouk poskušamo vpeljati čim več sodobnih metod, uporabljamo moderno tehnologijo, 
vključujemo terensko in projektno delo. S tem, ko se povezujemo s šolami v tujini ter dijake 
in učitelje iz teh šol gostimo na naši šoli, se mnogo naučimo o kulturi in jeziku drugih, 
postajamo bolj strpni, naučimo pa se tudi bolj ceniti to, kar imamo. 
 
Dijake vzgajamo v odgovorne, pokončne in strpne ljudi, ki znajo argumentirano predstaviti 
svoje mnenje in ga tudi zagovarjati. Vse te veščine bodo lahko s pridom uporabili v življenju. 
Skrbimo za pozitivno samopodobo naših dijakov, sistematično pa se ukvarjamo tudi s 
kariernim svetovanjem.  
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Projektno delo  

Spremembe v družbi neposredno posegajo v življenje in delo šole ter vplivajo na njeno 
organiziranost in odnose. Sodobna šola mora vsakemu dijaku zagotoviti optimalne pogoje 
za pridobivanje temeljnih znanj ter za celovit in optimalni osebnostni razvoj. Vse dijake 
mora usposobiti za aktivno pridobivanje znanj in za razvijanje različnih sposobnosti s 
samostojnim delom, kar je tudi osnova za usposabljanje in pripravo na permanentno 
izobraževanje in samoizobraževanje. Dijake mora usposobiti za ustvarjalno in odgovorno 
uporabljanje pridobljenih znanj, ter jih uvajati v socialne oblike učenja in dela z metodami, 
pri katerih prevladujeta kooperativno delo in učenje. 
 
Da lahko šola te naloge zadovoljivo uresničuje, se morajo spremeniti odnosi med šolo in 
njenim okoljem ter učiteljeva vloga in dijakov položaj. Odnos dijakov do učnih vsebin in 
oblik dela mora biti aktivnejši, kar pa je možno le v primeru, če pri pouku ne prevladuje 
frontalna učna oblika in če komunikacija med učiteljem in dijakom ni enosmerna. Eden od 
načinov za posodabljanje vzgojno-izobraževalnega procesa je zagotovo tudi projektno 
učno delo.  
 
Obstaja zelo veliko različnih definicij projektnega dela, saj različni avtorji za definicijo 
uporabljajo različna merila. V učbeniku Projektno učno delo pri učenju naravoslovnih vsebin 
je avtorica doc. dr. Vesna Ferk Savec zbrala nekaj definicij tega pojma, npr.: 
»Projektno učno delo je dinamičen način učenja, pri katerem učenci raziskujejo probleme 
in izzive iz vsakodnevnega življenja. S takšnim pristopom aktivnega učenja so učenci 
spodbujeni k pridobivanju poglobljenega razumevanja preučevane vsebine.« (Edutopia, 
2009).  
 
»Projektno učno delo je sistematičen način učenja, ki učence aktivno vključuje v 
pridobivanje temeljnih znanj in za življenje koristnih spretnosti ob uporabi raziskovalnega 
pristopa, ki ga učenci soustvarjajo okoli kompleksnih, avtentičnih vprašanj ali premišljeno 
zasnovanih izdelkov in nalog.« (Buck Institute of Education, 2009).  
 
»Projektno učno delo je učna metoda, pri kateri učenci osvajajo nove pojme izbranega 
vsebinskega področja ob uporabi elementov raziskovalnega pristopa, pri tem pa so 
osredinjeni na cilj izdelati projektno nalogo ali razviti izdelek.« (Blumenfeld et al., 1991). 
 
Projektno delo je torej metodični postopek in način dela, s katerim se udeleženci učijo 
razmišljati in delati projektno ter pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo. 
Predstavlja alternativo tradicionalno organiziranemu in vodenemu vzgojno-
izobraževalnemu delu, pri katerem je glavni vir informacij učitelj, ki praviloma posreduje 
znanje, naloga dijakov pa je, da posredovano znanje čim bolje usvojijo. Pri projektnem delu 
so vsi udeleženci aktivni. Projektno delo daje dijaku možnost aktivne vloge v procesu 
učenja, kjer lahko vključi svojo domišljijo in pokaže svojo kreativnost. Z neposrednim 
povezovanjem teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj je dijakom dana možnost, da sami 
pridejo do spoznanj pri učnem procesu izpeljave projekta, pri čemer je pomen projektnega 
učnega dela izobraževalni in vzgojni.  
 
Izkušnje na področju projektnega in skupinskega dela, so potrdile, da je projektno delo 
dober spodbujevalnik učne motivacije. Učna motivacija ni toliko odvisna od oblike dela, kot 
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od tega, kako dijakom delo predstavimo. Dijaki so zelo dovzetni za projektno in skupinsko 
delo, pri katerem lahko razvijajo socialne veščine ter sposobnosti sodelovanja z drugimi in 
prilagajanja, urijo pa se tudi v strpnosti, poslušanju, vodenju in vztrajnosti. Obenem 
razvijajo tudi lastno ustvarjalnost in inovativnost.  
 
Na naši šoli s projektnim delom iščemo možnosti za potrditev svojega dela v formalnem in 
neformalnem izobraževanju, zato smo vključeni v številne E+ projekte, izvajamo inovacijske 
projekte, vključeni smo v številne nacionalne in mednarodne projekte, izvajamo pa tudi 
veliko šolskih projektov, ki bogatijo redni pouk. 
 
»Unescove šole namenjajo posebno pozornost uporabi znanja, ko se mladi in učitelji 
povežejo v interesne skupine okoli izluščenih življenjskih nalog. Če se te povezave ne 
udejanjijo, ostaja šola tradicionalna poučevalnica, nepovezana z življenjem, neučinkovita in 
dolgočasna. Pomembno je, da mladi doživijo moč združenega znanja in dela skupine, da 
ustvarjajo medsebojno zavezništvo.« (Aškerc Mikeln, 2007) 
 
Projekt Veselje do znanosti 

Raziskave so pokazale, da se zdijo učencem in dijakom naravoslovni predmeti v šoli 
zahtevni in težki, njihove vsebine so zanje težko razumljive, zato se jih pogosto ne učijo 
radi. Pogosto pri rednem pouku pogrešajo eksperimentiranje in uporabnost znanja v 
vsakdanjem življenju. Tudi dijaki naše šole in učenci osnovnih šol celjske regije so pogosto 
izražali željo po tem, da bi pri naravoslovnih predmetih več eksperimentirali. Ker se na šoli 
zavedamo, da se ne učimo le, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje znali koristno 
uporabiti, smo dijakom prisluhnili. Naravnih zakonov namreč ni mogoče dognati le z 
razmišljanjem in predvidevanjem, temveč je treba teze dokazati v praksi – z 
eksperimentiranjem. Za dijake naše šole so tako učitelji naravoslovnih predmetov 
organizirali kemijski krožek, med OIV pa vsako leto ponujajo tudi vsebine, ki so povezane z 
eksperimentiranjem. Ker se naša šola povezuje tudi z osnovnimi šolami, so pred več kot 
desetimi leti naše učiteljice kemije začele izvajati kemijske delavnice na nekaterih celjskih 
osnovnih šolah. Ker je bilo zanimanje na osnovnih šolah vedno večje, smo se odločili, da kot 
UNESCO šola vsako leto organiziramo t. i. dan znanosti na naši šoli. Prireditev smo 
poimenovali Veselje do znanosti in letos smo projekt izvedli že desetič.  
 
Projekt Veselje do znanosti je namenjen dijakom in osnovnošolcem, ki jih zanimajo 
naravoslovne znanosti. Z zanimivimi eksperimenti jim te znanosti želimo približati, jim 
prikazati njihovo uporabnost v vsakdanjem življenju ter jih usmeriti v raziskovanje in 
samostojno odkrivanje na področju naravoslovja. Dodana vrednost projekta je tudi 
sodelovanje s priznanimi strokovnjaki s fakultet in inštitutov, ki z veseljem svoje znanje 
prenašajo na mlade udeležence. Tudi sodelovanje s šolami iz tujine projekt dodatno 
obogati. Dolgoletne izkušnje kažejo, da medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje 
prispevata k učinkoviti in kakovostni promociji znanosti, ki postaja tako bolj razumljiva za 
vse udeležence, in spodbuja mlade k hitrejšemu usvajanju novih znanj ter hkrati veča željo 
po inovativnosti. 
 
Projekt Veselje do znanosti je izredno dobro sprejet, tako med dijaki in učenci, kot tudi med 
njihovimi mentorji. V delavnicah so učenci in dijaki aktivno vključeni v izvajanje 
eksperimentov. Pri delu uporabljajo sodobne tehnološke postopke, ki jih pri rednem pouku 
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redko srečujejo. Izkustveno spoznavanje lastnosti snovi in nekaterih procesov, s katerimi 
se srečujemo pri rokovanju z njim, je privlačen in zelo učinkovit način osvajanja znanj, 
razumevanja naravnih procesov, razvijanja celovitega in kritičnega mišljenja ter 
pridobivanja sposobnosti za odgovorno ravnanje. Marsikdo od učencev in dijakov nastopa 
tudi v vlogi demonstratorja, oziroma pomaga mentorjem pri varni izvedbi posameznega 
eksperimenta. V projektu dajemo velik poudarek medpredmetnemu povezovanju, 
kompleksnosti in uporabnosti znanja, razvijanju in osvajanju temeljnih kompetenc, 
upoštevamo principe avtentičnega učenja ter spodbujamo dijake in učence k razumevanju 
vseživljenjskega učenja in konkretne uporabnosti znanj. Projekt omogoča tudi 
medgeneracijsko in medvrstniško druženje, z mednarodno izmenjavo dijakov pa tudi 
spoznavanje novih kultur, okolji in jezikov. S pomočjo različnih medijev naravoslovne 
znanosti promoviramo tudi v širši prostor. 
 
Temeljni cilji projekta: 

- obeležiti svetovni dan znanosti za mir in razvoj, 
- s promocijo projekta javnost opozoriti na pomembnost razvoja znanosti za našo 

prihodnost, 
- pridobiti uporabno in trajno znanje, 
- v skladu z Delorsovimi stebri poučevanja vpeljati čim bolj uravnotežen, aktiven in 

medpredmetno naravnan način poučevanja, 
- pri delu uporabiti aktivne metode poučevanja in osvajanja znanja – eksperimentalno 

delo, uporaba IKT, avtentični pouk, analiza, sklepanje, lastna interpretacija, 
soočanje mnenj in stališč, 

- udeležence usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje uporabnosti 
naravoslovnih znanosti in jih navdušiti za študij na tem področju, 

- vključevanje smernic Trajnostnega razvoja ter razvijanje znanj in veščin za reševanje 
okoljskih izzivov, 

- krepitev medkulturnega dialoga - projektu sodelujejo učenci različnih starosti, iz 
različnih okolij, različnih narodnosti, 

- upoštevati socialno in kulturno raznolikost, 
- razvijanje in doseganje čim večje stopnje strpnosti in sodelovanja med vsemi 

udeleženci. 
 
Prireditev je razdeljena na dva dela, v prvem delu je plenarni prikaz eksperimentov, ki ga 
pripravi osrednji gost prireditve, v drugem delu pa dijaki in učenci pod mentorstvom naših 
učiteljev in učiteljev gostujočih šol samostojno izvajajo eksperimente. Del prireditve je 
namenjen tudi druženju in izmenjavi izkušenj tako med učitelji kot učenci in dijaki. Vsak 
udeleženec izvede tri do štiri delavnice (odvisno od števila prijavljenih). 
 
Osrednji gostje prireditve v preteklih letih so bili: prof. dr. Ivan Leban s Fakultete za kemijo 
in kemijsko tehnologijo iz Ljubljane, mag. Tomaž Ogrin iz Inštituta Jožef Štefan, dr. Miha 
Kos iz Hiše eksperimentov Ljubljana, izr. prof. dr. Gorazd Planinšič s Fakultete za 
matematiko in fiziko, prof. dr. Samo Kralj s Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru in strokovnjaki Centra eksperimentov Maribor.  
 
Delavnice za drugi del prireditve pripravijo učitelji naše šole in mentorji UNESCO šol, ki se 
prijavijo za tovrstno sodelovanje. Delavnice so vsebinsko zelo raznolike, saj se v njih 
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udeleženci ukvarjajo z zvokom, magnetnimi zavorami, luminiscenco, kislim dežjem, 
kakovostjo medu, s kemijo po domače, s tekočim dušikom, z delovanjem možganov, 
skrivnimi pisavami, miselnimi ugankami, … Običajno so za udeležence najbolj atraktivne 
delavnice s plini in izdelovanje parfumov. Predlani smo v stari telovadnici za udeležence 
pripravili tudi astronomsko presenečenje - planetarij. 
 
V delavnicah vsako leto hkrati eksperimentira več kot 250 učencev in dijakov, ki prihajajo iz 
osnovnih šol celjske regije ter UNESCO šol Slovenije. Spremljajo jih tudi njihovi učitelji, ki se 
lahko aktivno vključijo v delo, ali pa priložnost izkoristijo za druženje s kolegi in izmenjavo 
strokovnih znanj. Naši dijaki kot gostitelji poskrbijo za dobro počutje obiskovalcev in pomoč 
pri izvajanju delavnic. 
 
Priprava projekta se prične s tem, da povabimo osrednjega gosta in določimo datum 
prireditve. Projekt izvedemo v novembru, ko obeležujemo svetovni dan znanosti za mir in 
razvoj. Na začetku šolskega leta na spletni strani UNESCO šol Slovenije objavimo razpis in 
vabilo za sodelovanje v projektu. Šole morajo v prvi polovici oktobra oddati pisne prijavnice. 
Nato prijavljene učence in dijake razdelimo v skupine po 15 udeležencev, da lahko 
zagotovimo varno izvajanje eksperimentov. Glede na število prijavljenih nato pripravimo 
delavnice. Posamezna delavnica traja 30 minut in vsak udeleženec izvede tri delavnice.  
 
Zaključek 

Naravoslovne znanosti so močno povezane z eksperimentiranjem, ki je pri dijakih med 
najbolj zaželenimi oblikami učenja in poučevanja. Eksperimenti pri dijakih spodbujajo 
radovednost, postavljanje vprašanj in željo po ponovnem poskušanju. Pri tem gre za 
elemente notranje motivacije dijaka, ki želi razvijati določene spretnosti in sposobnosti, 
doseči nekaj, kar ga zanima in to tudi razumeti. Pri eksperimentiranju lahko uporabimo 
problemske metode dela, ki dijakom ne servirajo rešitev že vnaprej, ampak morajo sami 
razmisliti in narediti. Na tak način so jim naravni zakoni bolj razumljivi in znanje, ki ga 
pridobijo na tak način je zagotovo trajnejše in bolj uporabno. 
 
Kot je zapisal Konfucij: »Kar slišim, pozabim. Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim, 
razumem.« 
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INTERESNA DEJAVNOST; ŠOLSKO GLASILO 
 
Povzetek 
Ena od interesnih dejavnosti na šoli je tudi šolsko glasilo. V članku je najprej predstavljen 
pomen le-teh v povezavi s kurikulom, nato pa so prikazana šolska glasila skozi zgodovino. 
Podane so tudi novinarske vrste, ki se jih najpogosteje poslužujejo dijaki - novinarji. Sledi 
prikaz nastajanja glasila Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Tegi. 
 
Ključne besede: interesna dejavnost, šolsko glasilo, novinarji, računalniški oblikovalci, 
mentorji 
 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES; SCHOOL NEWSLETTER 
 
Abstract 
A school newsletter is also one of the extracurricular activities in school. The article first 
presents the importance of extracurricular activities in connection with the curriculum, and 
then the school newsletters are shown through the years. The styles of writing commonly 
used by students, who are journalists, are also introduced in the article. In the following, 
directions for creating Tegi, which is the newsletter of Secondary school of electronics and 
technical gymnasium, are introduced. 
 
 
Keywords: extracurricular activity, school newsletter, journalists, computer designers, 
mentors 
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1 Interesna dejavnost - šolsko glasilo 

Dandanes skorajda ni šole, ki ne bi imela tudi svojega glasila oz. časopisa. Zgodovina le-teh 
je že zelo dolga, kajti šolsko glasilo predstavlja utrip šole in prinaša misli in doživljanja 
učencev ali dijakov, ki tako ostajajo trajna. So tihe priče mladih v nekem času in prostoru. 
Ustvarjanje glasila sicer sodi med interesne dejavnosti, ki so dijakom oz. učencem ponujene 
s strani šole, a pri tem le-ti dobijo mnogo znanja in spretnosti, ki jih sicer med klasično obliko 
poučevanje ne bi. 
 
 
1.1 Šolsko glasilo in kurikul 

glasílo -a s (í) tiskano ali pisano sredstvo za razširjanje idej kake skupine, organizacije: glasilo 
delovnega kolektiva izhaja vsak mesec; študentje imajo svoje glasilo; objavljati v 
republiškem uradnem glasilu; kulturno, politično, strokovno glasilo; urednik društvenega 
glasila / glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije (SSKJ) 
 
Prenovljeni pouk slovenščine je zgrajen na teoretičnih izhodiščih jezikoslovne pragmatike, 
komunikacijskega modela ukvarjanja s književnostjo in naše didaktične tradicije, v veliki 
meri pa izhaja iz pozitivnih izkušenj in dognanj naše šolske prakse. In tako že v 
osnovnošolskem kurikulu ostaja pomembna interesna dejavnost: šolsko glasilo. S svežimi 
metodičnimi potmi, vsebinami in usmerjanjem otrok v različne aktivnosti že desetletja 
pomaga razklepati spone okostenelega pouka. 
 
Uredniki in sodelavci šolskih glasil že dolgo uspešno uresničujejo marsikaj, kar je 
postavljeno v ospredje novih učnih načrtov: učenci oz. dijaki berejo in pišejo raznolika 
informativna ter interpretativna publicistična besedila, spoznajo najbolj pogoste stalne 
oblike novinarskega sporočanja, prebirajo časopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in 
televizijskemu programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev, ustvarjajo razredni in 
šolski časopis, pripravljajo oddaje na šolskem radiu in televiziji, berejo kvalitetno in 
raznovrstno leposlovno in poljudnoznanstveno literaturo in do nje razvijajo pozitiven 
odnos, ustvarjajo doživljajska, domišljijska in esejistična besedila, se poustvarjalno odzivajo 
na prebrano, z ustvarjalnimi vajami razvijajo domišljijo, pridobivajo estetske izkušnje in se 
tako senzibilizirajo za branje besednih umetnin. (Košir, 1988) 
 
1.2 Zgodovina šolskih glasil 

Šolska glasila imajo na Slovenskem dokaj dolgo zgodovino. Njihovi najstarejši ohranjeni 
sledovi vodijo v prvo polovico 19. stoletja in sodijo v domeno dijaških prerodnih prizadevanj. 
Glede na doslej zbrane podatke je prvi list, ki bi lahko sodil v kategorijo šolskih glasil, izšel 
okrog leta 1823 na ljubljanskem semenišču. Soustvarjalci so mu nadeli skromen naslov Vaje 
in najbrž se je porodil sočasno s pobudo za kulturni tednik Slavinja. Naslednji trije rokopisni 
listi so prav tako nastali v semenišču: Društveno glasilo (Celovec, 1831/32), Pesme za pokušno 
(Celovec, 1832-1835) in Zvezek pesmi (Ljubljana, 1833). So že plod prizadevanj Antona 
Martina Slomška, ki je v celovškem semenišču prirejal tečaje slovenščine in načrtoval 
mladinska in poljudna slovstvena besedila. Pred marčno revolucijo so svoje pesniške 
poskuse v Sprotuletni vijolici (1846) objavljali mariborski učiteljiščniki, istočasno pa so na 
ljubljanskem liceju dijaki pisali rokopisni list. Najdaljšo kontinuiteto med prvimi slovenskimi 
glasili ima celovška Vesna (1848-1856). S pomladjo narodov in padcem Metternichovega 
absolutizma je slovenski preporod iz kulturnega gibanja prerasel v politični proces in zato 
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nas ne čudi, da je rdeča nit skozi zvezke Daničice, ki so jih pisali v ljubljanskem Alojzijevišču 
med 1848. in 1852. letom, poudarjeno domoljubje. Njen sodelavec je bil tudi četrtošolec 
Josip Stritar, ki so ga v tistih letih profesorji označili za “Ultraslovene”. (Granda, 2008) 
 
S svojim odnosom do mladih piscev in načinom dela je nov list v zgodovini naših dijaških 
glasil obrnil celovški profesor Anton Janežič. Prihodnost slovenstva je videl v mladem rodu, 
ki se je ob eni šolski uri slovenščine tedensko še družil v zasebne literarne krožke in v njih 
gojil navdušenje za narodne ideale in književno ustvarjanje. Najprej je okrog rokopisne 
Slavije povezal celovške srednješolce, ob tem pa je imel še ambiciozne načrte: Slavija naj bi 
združevala vse mlade slovenske literarne talente in navdušence od Ljubljane, Celja pa do 
Maribora. Iz edine ohranjene ljubljanske Slavije št. 26 se da razbrati, da je Janežič s pomočjo 
kolegov somišljenikov po teh mestih organiziral tudi dijaške knjižnice. V svoji Slovenski bčeli 
je 1851. napovedal Daničico, list celovških gimnazijskih nižješolcev. Ni znano, ali je to zamisel 
uspel uresničiti, se pa v nji skriva zasnova današnjih osnovnošolskih časopisov. Vsekakor 
takratne pedagoške in družbene razmere še niso bile naklonjene pobudam, ki bi mlajše 
učence usmerjale v literarno in publicistično pisanje. Nesporno dejstvo pa je, da se je v 
okviru Slavije preskušala vrsta kasnejših pesnikov in pisateljev. Kljub psevdonimom se za 
prispevki da prepoznati Josipa Stritarja, Matija Valjavca, Frana Levstika, Simona Jenka, 
verjetno pa sta sodelovala tudi Miroslav Vilhar in Valentin Zarnik. Izročilo Slavije nadaljuje 
za literarno zgodovino najbolj zanimivi rokopisni dijaški list Vaje (1854/1855). Sedmerica 
višješolcev z ljubljanske gimnazije: Vaclav Bril, Fran Erjavec, Simon Jenko, Valentin Zarnik, 
Valentin Mandelc, Martin Povše in Ivan Tušek, ne more zatajiti posrednih vplivov 
celovškega mentorja. Od 1852. leta dalje je šolski in cenzurni sistem resda postal strožji, 
toda domoljubno in ustvarjalno prebujene mladine ni mogel zadušiti. Literarni krožki in 
njihova glasila so nastajali v tajnosti in delovali mimo šolskih oblasti. V svet odraslih 
vstopajočim dijakom so pomenili alternativo šolski ozkosti, možnost za svobodno 
razpravljanje in pisanje. Le kadar so bili razkriti, so občutili boleče posledice. (Kos, 1983) 
 
Od Vaj naprej so se listi dijaških bratovščin kar vrstili. V njih so se prepletali literarni poskusi 
s poljudnimi sestavki, ponavadi pa niso manjkali tudi rebusi, uganke, šale in mentorski 
nasveti urednikov. Pisci so, prisluškujoč utripom časa, izpovedovali slovensko in slovansko 
usmerjenost, izražali odpor proti vsiljevanemu tujstvu, se opredeljevali do staroslovenstva 
in mladoslovenstva ter pozneje do klerikalizma in liberalizma. Največkrat so bili pisani z 
roko (s črnilom ali svinčnikom), proti koncu stoletja pa so jih vedno več tudi razmnoževali 
(litografirali, avtografirali, opalografirali, hektografirali, karbografirali, šapirografirali, 
kopirali in dali tiskat v tiskarne). Večji del jih je izhajal le kratek čas, izjemi sta Lipica, rokopisni 
list mariborskih bogoslovcev od 1860 do 1941, in Domače vaje, rokopisni list Alojzijevišča in 
Škofovih zavodov v Šentvidu od 1868 do 1940, obujene na Škofijski klasični gimnaziji kot 
tiskana dijaška literarna revija v devetdesetih letih. 
 
V Slovenskem šolskem muzeju ohranjena gradiva kažejo, da so 30. leta obdobje razcveta 
glasil po osnovnih in meščanskih šolah ter nižjih gimnazijah. Za razliko od listov 
srednješolske mladine, ki so še vedno vznikali samoiniciativno in so bili vadnice bodočih 
kulturnikov in politikov, so predvojna nižješolska glasila nastajala na pobudo zavzetih 
učiteljev, profesorjev in ravnateljev. V njih so zbrani otroški doživljajski spisi, tudi nekaj 
ambicioznejših literarnih poskusov, mnogo domoznanstvenega in folklornega gradiva, še 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

862 

posebno dragocena pa so poročila, ki nam ohranjajo podobo življenja in dela v takratnih 
šolah. 
 
Povojna doba je poskušala dati razvoju šolskih glasil novi, usmerjeni polet. Še vedno so bili 
v ospredju srednješolski listi, v katerih so zahteve socialistične revolucionarne preobrazbe 
književno ustvarjanje postavile v drugi plan in uveljavljale angažirano družbenopolitično 
pisanje. (Granda, 2008)  
 
Ob prelomu stoletij, v sproščenejših razmerah samostojne Slovenije, opazujemo vsebinsko 
pisano pahljačo srednješolskih glasil. Velika razširjenost osebnih računalnikov in 
dostopnost sodobne grafične tehnologije šolskim uredništvom omogoča vse kvalitetnejše 
oblikovanje in tiskanje. Lahko trdimo, da se z najodličnejšimi dosežki lahko brez zadrege 
postavijo ob bok najboljšim tovrstnim publikacijam kjerkoli v Evropi. 
 
2 Novinarske zvrsti in vrste 

Stalne oblike novinarskega sporočanja so v skladu z njihovo prevladujočo funkcijo 
razdeljene v dve skupini. Znotraj teh dveh skupin glede na vrsto teme in način poročanja 
poznamo več publicističnih vrst. (Košir, 1998) 

- Informativna ali poročevalna zvrst: sem sodijo novinarska besedila, ki so objektivna 
. 
o Novica  
o Članek  
o Poročilo  

- Interpretativna ali presojevalna zvrst: so tista novinarska besedila, ki so subjektivna, 
Njihova funkcija je interpretativna.  
o Reportaža  
o Intervju  
o Ocena  
o Komentar  
o Feljton ali podlistek 
o Esej 
o Polemika 

 
V našem šolskem glasilu so najpogostejše naslednje novinarske vrste: poročilo, reportaža, 
intervju in komentar ter poljudnoznanstveni članek. 
 
Kot dodatek pa so tudi literarne strani. Mednje sodijo tako poezija (oblikovana 
tradicionalno in sodobno) kot krajši prozni sestavki. 
 
3 Tegi 

Tudi na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji imamo svoje dijaško glasilo, imenovano 
Tegi. Pričel je izhajati kot naslednik razrednega časopisa "Gimnazijski cajteng", in sicer že 
jeseni 1999. 
 
Novinarski prispevki se dotikajo najrazličnejših področij. Tako Tegi vsebuje literarne strani, 
nekaj o glasbi in športu, intervju z bivšimi dijaki oz. drugimi zanimivimi osebami, pokriva 
aktualne dogodke na šoli in izven nje, podaja različna kritična razmišljanja, povzema šolske 
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projekte, poroča o dijaških izmenjavah itd. Na koncu sledi priloga v angleščini, nemščini in 
v francoščini. Tudi fotografije in računalniško oblikovanje so delo dijakov naše šole in prav 
zato je glasilo med njimi lepo sprejeto. 
 
Pri delu dijake usmerjamo 4 mentorji; 3 jezikoslovke in računalničar. 
 
 
3.1 Kako nastaja 

Kmalu po začetku šolskega leta zainteresirane dijake povabimo na uvodni sestanek. Na 
njem novincem predstavimo Tegi, nato pa skupaj zberemo teme pisanja, določimo avtorje, 
roke za oddajo, fotografije ipd. Ponovimo značilnosti novinarskih vrst in na konkretnih 
primerih spoznavamo, kako se jih napiše. 
 
Čez čas sledijo individualne konzultacije z mentorji, zbiranje in urejanje prispevkov ter 
lektoriranje. Dober mesec pred predvidenim izidom prispevke predamo oblikovalcem. 
 
3.2 Računalniško oblikovanje 

Še preden oblikovalci dobijo prispevke, naredijo postavitev strani in pripravijo zunanjo 
podobo. Prav tako oblikujejo naslovnico glasila. Skupaj določimo rubrike in mesto 
prispevkov. Glede na teme pripravijo in zberejo tudi fotografije, ki so tako kot članki, 
izključno avtorske, delo naših dijakov. 
 
Računalniško oblikovanje Tegija poteka v Adobe InDesign, ki je vsesplošno uporaben 
računalniški program podjetja Adobe za grafično oblikovanje oz. za pripravo dokumentov 
za tisk in tudi za elektronsko objavo. Z njim oblikujemo besedila, slike, fotografije, ki jim 
dodajamo napise, uporablja se za oblikovanje logotipov, za izdelavo barvnih študij, 
prezentacij, omogoča uvoz raznih datotek, kot so Wordove, Excellove (npr. grafi), pdf 
datoteke, ki jih pripravimo z drugimi programi (npr. CorelDaw, Publisher), Photoshopove 
in Illustratorjeve datoteke. S programom rišemo in oblikujemo vektorske datoteke, iz njega 
lahko izvažamo datoteke, kot so jpeg, eps ali png datoteke. (Molek 2011) 
 
Dijakom je tu v pomoč mentor, sicer računalničar. Ko je oblikovanje končano, se glasilo v 
PDF obliki pošlje v tiskarno. Na spletni strani šole pa izide tudi v elektronski obliki. 
 
3.3 Konkreten primer 

Na kratko bo podan primer nastajanja lanske številke šolskega glasila. 
 
Na uvodnem sestanku smo se najprej dogovorili, da bosta osrednji temi v glasilu znanost in 
tehnika. Pogovarjali smo se, o kom ali čem bo tekla beseda. Določili smo dijake – novinarje, 
zadolžene za vrsto prispevka (glede na lastne želje in interese). Ponovili smo, kako 
napišemo določeno vrsto prispevka. Izbrali smo tudi fotografe in jim podali smernice za 
delo. Izmenjali smo si kontakte in določili termine za individualne konzultacije z mentorji 
ter časovno obdobje, v katerem morajo biti prispevki napisani. 
 
Dijaki – novinarji so oblikovalcem podali tudi nekaj svojih predlogov zunanje predloge 
Tegija. 
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V mesecu juniju je tako izšlo barvno šolsko glasilo Tegi, ki je na 72 straneh prinesel različne 
»zgodbe«: 
Prvih 43 strani je slovenskih. Začnejo se z uvodnikoma glavne urednice in ene od mentoric 
(Magdalena Udovč) ter ravnatelja Srednje elektro šole, Borisa Pluta. Sledijo reportaže s 
šolskih ekskurzij in projektnih tednov, poročila s šolskih dogodkov, intervjuji (uspešni dijaki 
in eden od učiteljev) in nekaj zanimivosti s strokovnih področij. Slovenski del Tegija 
zaokrožijo še literarne strani s pesmimi in krajšimi zgodbami. 
 
V angleškem in francoskem delu priloge so zbrani članki, intervjuji, krajše in daljše zgodbe, 
poezija ter križanke. V prispevkih so dijaki na različne načine obravnavali vpliv znanosti in 
tehnologije na življenje in delo ter se potopili v svet domišljije.  
 
V nemščini so dijaki prispevali 8 člankov: razmišljanje o pomenu tehnike, vlogi znanosti, o 
svojih projektih v robotiki, primerjali in predstavili staro in novo nemško arhitekturo, 
napisali članek o Nikoli Tesli in predstavili značilnosti generacije Z. Dijaki zaključnih letnikov 
so obudili svoje spomine na srednješolska leta in predstavili razloge, zakaj so se odločili za 
program tehniške gimnazije. 
 
Glasilo je izšlo tudi v elektronski različici na: http://tegi.sc-nm.si/, kjer so zbrane in dostopne 
vse številke Tegija. 
 
Nekaj primerov naslovnic Tegija: 
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4 Sklep 

Šolska glasila so ena od pomembnih interesnih dejavnosti, na kar kaže bogata zgodovina 
le-teh. Njihovo nastajanje poteka pod mentorstvom strokovno usposobljenih učiteljev. 
Dijaki pri tem dobijo različna znanja, spretnosti in izkušnje, ki jim koristijo v vsakodnevnem 
življenju. Nenazadnje pa je pomembnen tudi občutek zadovoljstva in potrditve ob izidu 
glasila. Kljub temu, da nastajanje glasila poteka na prostovoljni bazi, prav zaradi naštega 
predstavlja velik doprinos k pozitivnemu oblikovanju dijakove osebnosti. 
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Petra Valenčič 
Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak 

UČENJE V NARAVI MOTIVIRA UČENCE 
 
Povzetek 
Astronomija za marsikaterega otroka predstavlja trd oreh in je med učenci nepriljubljena, 
saj se jim zdi abstraktna, zahtevana in nezanimiva, zato se velikokrat vprašamo, kako 
doseči, da bo pouk sproščen, sodelovalen in zanimiv, predvsem pa prilagojen vsakemu 
posamezniku, ki učencu omogoča da izkaže svoje znanje ne glede na sposobnosti. 
Pomembno je, da pri učencih razvijemo odgovoren odnos do učenja in osvajanja nove snovi 
ter dosežemo predvsem to, da so med poukom aktivni in zainteresirani za delo. To 
dosežemo tako, da pouk podkrepimo z vizualizacijo ter da v aktivno delo učencev, ki poteka 
v naravi, vključujemo modele iz vsakdanjega življenja. S tem dosežemo predvsem to, da so 
otroci zainteresirani in motivirani za delo, kar je pri obravnavi novih vsebin ključnega 
pomena. 
 
Ključne besede: astronomija, narava, vizualizacija, modeli 
 
 

STUDYING OUTSIDE IN THE COUNTRY MOTIVATES STUDENTS 
 
 
Abstract 
Astronomy is a tough nut for many children and is unpopular among students, because 
they find it abstract, demanding, and uninteresting, so we often ask ourselves how to get 
the lesson to be relaxed, cooperative and interesting, and especially adapted to every 
individual that allows the student to demonstrate his or her knowledge, regardless of 
ability. It is important for pupils to develop a responsible attitude towards learning and 
conquering a new contents, and to achieve, in particular, that they are active and 
interested in work during the class. This is achieved by supporting the teaching with 
visualization and integrating models of everyday life into the active work of learners 
outside. By doing this, we primarily achieve the fact that children are interested and 
motivated to work, which is crucial in treating new content. 
 
Keywords: astronomy, nature, visualization, models 
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Astronomija je znanost o nebesnih pojavih. Znanost pa se je začela postopoma razvijati 
šele, ko se je človek povzpel do pazljivejšega opazovanja narave, ko si je pridobil prve pojme 
o pisavi, številu in geometrijskih oblikah. Gre za zelo abstraktno in težko predstavljivo 
dogajanje v vesolju. Učenčeva predstavljivost in razumevanje astronomije je odvisno 
predvsem od njegove prostorske predstavljivosti, pri čemer mu učitelj lahko pomaga tako, 
da astronomske pojave vizualizira in jih predstavi s pomočjo modelov ter uporabo različnih 
didaktičnih sredstev in didaktičnega materiala.  
 
Astronomijo učencem približamo tako, da vizualizirajo pojme, ki jih obravnavamo. V aktivno 
delo učencev, ki poteka v naravi, vključujemo modele iz vsakdanjega življenja. Ti so sredstvo 
za boljše razumevanje in obravnavo vsebin iz Vesolja.  
 
V nadaljevanju opišimo primer obravnave astronomije na poseben način. Obravnave v 
naravi, ki še dodatno motivira delo učencev. Pri organizaciji in izvedbi aktivnosti sta me 
vodili medpredmetna povezava in vpetost astronomskih vsebin v vsakdanje življenje. Pri 
predmetu fizika, v sklopu Vesolje, najdemo cilj, ki pravi, da naj učenec na eksperimentalen 
način spozna orientacijo na nebu in uporabo zvezdne karte tako, da opazuje nočno nebo. 
Izvedba je mogoča samo v naravi, v večernih urah. Zato sem se odločila, da k sodelovanju 
povabim sodelavko, ki si je v letni načrt izbirnega predmeta zastavila cilj, nočni pohod. Tako 
smo združili prijetno s poučnim in se odpravili na Sveto Trojico, kjer so potekale številne 
dejavnosti podkrepljene z modeli in poudarkom na vizualizaciji abstraktnega, v naravi. V 
veliko pomoč nam je bila brošura, ki sem jo predhodno pripravila z namenom, da bi delo na 
terenu potekalo nemoteno.  
 
Sveta Trojica je vrh, ki leži vzhodno od Pivke. Tu naj bi se potikal legendarni Martin Krpan. 
Na vrhu je že v 17. stoletju stala manjša cerkev, ki pa je propadla nekje na prehodu iz 18. v 
19 stoletje. Pred kratkim so jo ponovno pozidali in zdi se, kot da tu stoji že od nekdaj. 
 
Z avtobusom smo se pripeljali do makadamske ceste, kjer smo začeli naš pohod v naravo. 
Ko smo se nekoliko dvignili, so se lepo videli hribi, ki proti jugu in zahodu obkrožajo Pivško 
podolje. Ob prečudovitih pogledih na dolino, smo se naužili svežega zraka, razgibali telo in 
po dobri uri in pol hoda prišli na vrh. 
 
Počasi se je že temnilo in bilo je kar mrzlo, zato smo zavetje poiskali v tamkajšnji cerkvici. 
Tako je napočil moj čas, se pravi obravnava učnega sklopa Vesolje.  
 
Učence obeh šol, sem razdelila v skupine, ne glede na to, katero šolo obiskujejo. Želela sem, 
da se medsebojno spoznajo, sodelujejo in si pomagajo. Skratka, da krepijo medsebojne 
odnose, se znajo prilagajati in sodelovati, kajti opažam, da je med učenci tega vse manj. 
 
Sledilo je predavanje o Vesolju. Ker gre za zelo abstraktno in nepredstavljivo temo, sem jo 
učencem približala s pomočjo poskusov, ter že v naprej pripravljeno brošuro na omenjeno 
temo, ki jo je dobila vsaka skupina. 
 
Zagotovo smo že vsi slišali, da se vesolje še vedno širi, ne znamo pa si tega predstavljati, 
kar je povsem razumljivo. Učencem sem to ponazorila s pomočjo balona. Nanj sem narisala 
črne pike, ki so predstavljale galaksije. Ko sem pihala v balon, se je ta seveda širil in črne 
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pike so se oddaljevale. Tako so učenci dojeli pojem širjenja vesolja ter oddaljevanja galaksij 
na praktičen in enostaven način. 
 

 
Slika 1: Prikaz širjenja vesolja 

 
Takih poskusov in primerov je bilo še veliko. Naj prestavim še enega. S pomočjo belih pikic, 
ki so bile prilepljene na modi podlagi, sem pojasnila, zakaj na nebu vidimo Rimsko cesto kot 
belo liso. Ko so opazovali bele pikice( te so predstavljale zvezde), so se te pri določeno 
oddaljenosti spremenile v bel oblaček (meglena slika). Takoj jim je bilo jasno, zakaj se 
Rimski cesti torej reče tudi Mlečna cesta. 
 

 
Slika 2: Zvezde 

 
Poleg navedenega, smo se pogovorili tudi o orientaciji. Ker je eden izmed načinov 
orientacija z zvezdo Severnico, smo izvedli delavnico, kjer so se učenci naučili, kako s 
pomočjo Velikega voza poiščejo omenjeno zvezdo. Na plakat sem narisala točke, ki so 
ponazarjale zvezde. Učenci so prepoznali ozvezdje, po imenu Veliki Voz, ki ga sestavlja 7 
zvezd. Točke so povezali in tako dobili obliko voza. Pa navidezni liniji od kolesa do roba so 
narisali še za približno 5 takih razdalj in tako poiskali zvezdo Severnico, ki je del ozvezdja 
Mali voz. 
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Slika 3: Skupinsko delo 

 
Naveden postopek smo kasneje v nočnih urah tudi dejansko izvedli. Čisto vsi učenci so na 
nebu našli Severnico in s tako določili smeri neba. 
 

 
Slika 4: Opazovanje neba 

 
Omenili smo tudi uro, ki je dober pokazatelj smeri neba, v sončnem vremenu. Ker nam 
vremenski pogoji niso dopuščali ( Sonce se je že skrilo), da bi dejavnost praktično izvedli, 
smo ponovili, kako s pomočjo ure na kazalce poiščemo JUG. 

- v tla zapičimo manjšo palico tako, da meče senco 
- mali kazalec ure naj kaže v smeri sence - sonca 
- na uri poiščemo točko, ki je na sredi med malim kazalcem in 12 uro (zimski čas) ali 13 

uro (poletni čas) 
- črta iz središča številčnice do te točke kaže na jug, nasprotna črta pa na sever 

 
Po zaključenem predavanju, je sledilo reševanje učnega lista. Pri izpolnjevanju so si učenci 
medsebojno pomagali. Pri tem so jim bili v pomoč tudi izpiski, ki so jih imeli cel čas na 
razpolago. 
 
Po izvedbi vsake take dejavnosti, je potrebna povratna informacija učencem. V tem primeru 
je bila ta v obliki preverjanje znanja na zanimiv način. Učenci so tekmovali v zanju: Male sive 
celice o Vesolju. Bili so zelo motivirani, saj je bila najboljša skupina nagrajena. 
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Predhodno sem pripravila naslednja vprašanja: 
 

 
Slika 5: Kviz Male sive celice 

 
Pravilne odgovore sem točkovala (pri tem mi je pomagala učiteljica Nives) in tako smo 
dobili zmagovalno ekipo, ki je dobila odlično oceno, pridobljeno na drugačen način. 
 
Čas nam je tako hitro minil, zunaj se je stemnilo, na nebu se je čudovito videlo zvezde in 
Luno. Jasno nebo smo izkoristili za opazovanje. Poiskali smo Mali in Veliki voz, Kasiopejo, si 
dodobra ogledali Luno in že prej omenjeno Severnico. 
 
Hitro je napočil trenutek odhoda, nočni sestop v dolino, s postanki ob poslušanju 
romantičnega rukanja jelenov. Bilo je čarobno. 
 
Glede na to, da je bila učna ura drugačna, popestrena s praktičnim delom na terenu, je bila 
učencem zelo zanimiva. Pri tovrstnih dejavnostih učenci radi sodelujejo, so motivirani, 
vedoželni in odnedejo veliko novega znanja. 
 
Priprava učne ure, ki poteka na terenu - v naravi in kjer uporabljamo veliko modelov zahteva 
sistematično načrtovanje, izbiro primernih aktivnosti in predpripravo vprašanj in navodil, ki 
jih zastavimo učencem. Dober učitelj učence vodi in usmerja, izbira primerne vsebine za 
samostojno delo. Predvsem pa nas veseli dejstvo, do so pri tovrstnih učnih urah učenci bolj 
motivirani, aktivni in zainteresirani za delo. Izboljša se njihov odnos do dela, izboljša se je 
prostorska predstava. Posledično to pomeni, da so pri obravnavi vsebin miselno aktivni, kar 
pozitivno vpliva na razumevanje novih pojmov in vsebin. 
 
Dati učencem možnost, da s pomočjo videnega v naravi, primeri iz vsakdanjega življenja 
pridobivajo informacije, jih povezujejo in interpretirajo, si na osnovi informacij in modelov 
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ustvarjajo celostne pomenske predstave in razlage pojavov ter dogodkov, razmišljajo o njih 
in jih vrednotijo, razvijajo argumente za takšno ali drugačno delovanje na osnovi informacij, 
se znajdejo v novih situacijah, kritično primerjajo, sklepajo itn. je seveda želja vsakega 
učitelja. Da poleg navedenega krepijo še medsebojne odnose, se učijo sodelovanja ter 
strpnosti do drugih je še pika na i. 
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Osnovna šola I Murska Sobota 

"UDARJENI" NA ANGLEŠČINO 
 
Povzetek 
Nadarjeni učenci so bili, so in vedno bodo del našega šolskega sistema. S svojimi 
nadpovprečnimi rezultati in sposobnostmi na različnih področjih, predstavljajo izziv ne le 
učiteljem v šoli ampak celotni družbi. Naša dolžnost in naloga je, da jim pomagamo, 
motiviramo in vzpodbujamo. Le na ta način bodo ti učenci lahko svoje sposobnosti in 
osebnosti razvili do maksimuma. V ta namen moramo učitelji pripraviti in organizirati 
dodatne dejavnosti in izzive na posameznih področjih. Pomembno vloga , pa ima tudi 
družina, zato je nujno sodelovanje tudi med starši in šolo. 
 
Ključne besede: nadarjeni učenci, dodatne aktivnosti, motivacija, pouk angleščine, starši 
 
 

"CRAZY" ABOUT ENGLISH 
 
Abstract 
The gifted pupils have been, are and always will be part of our school system. With their 
above average results and abilities in different areas, these pupils represent a challenge 
not only to teachers in but to the entire society. Our duty and task is to help, motivate and 
encourage them. Only in this way gifted can develope their skills and personalities to the 
maximum. That's why teachers have to prepare and organize additional activities and 
challenges in the individual areas.The family also has an important role, therefore 
cooperation between parents and the school is necessary. 
 
Keywords: gifted students, additional activities, motivation, English lessons, parents 
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1 Uvod 

Učitelji se vsakodnevno srečujemo s širokim spektrom učencev, njihovimi različnimi 
interesi, sposobnostmi, željami in posebnostmi. Učenci v procesu učenja razvijajo svoje 
potenciale in oblikujejo svoja stališča, gradijo in razvijajo svojo osebnost. Del tega širokega 
spektra predstavljajo tudi nadarjeni učenci, katerim je potrebno s ustreznim načinom dela 
ponuditi oz. dati možnost, da do maksimuma razvijejo svoje potenciale. To vsekakor 
predstavlja izziv ne le učencem, temveč tudi učiteljem. Kako zastaviti delo in aktivnosti, pri 
tem pa upoštevati načelo individualizacije in diferenciacije, želje, interese, potrebe vseh 
učencev v razredu? 
 
2 Namen in cilj prispevka 

V svojem prispevku želim predstaviti nekaj aktivnosti, ki jih izvajamo na naši šoli pri 
angleščini. Nekatere izmed njih so del rednih učnih ur, nekatere se izvajajo izven pouka. 
Želela pa bi poudariti, da se omenjene aktivnosti ne vežejo zgolj na nadarjene učence, 
ampak so možnosti in aktivnosti ponujene vseh učencem. Na kratko pa bodo predstavljena 
tudi nekatere teoretična spoznanja in ugotovitve.  
 
3 Nadarjeni otroci 

Nadarjeni učenci so po naši šolski zakonodaji uvrščeni v skupino otrok s posebnimi 
potrebami, saj imajo drugačne sposobnosti in iz njih izhajajoče potrebe. S učiteljevo 
pomočjo, si učenci razvijajo pozitivno samopodobo, se naučijo spoznavati svoje talente, 
prav tako imajo veselje svoje talente izražati. Vsakega učenca, ne samo nadarjenega, je 
potrebno obravnavati kot individuuma, ki ima osebne sposobnosti, pri tem pa učitelj 
nikakor ne sme izhajati iz razrednega povprečja. Učitelj naj nadarjene učence spodbuja, da 
bodo kos »pritisku povprečnosti«, da pa bodo hkrati znali svoje sposobnosti in znanje 
uporabljati v tudi v situacijah v svojem vsakdanjem okolju, v katerem živijo in delajo. Učitelj 
naj daje stalno podporo, nudi posebno pozornost in razumevanje. Nadarjene naj navaja na 
sistematično, samostojno, ustvarjalno, eksperimentalno, raziskovalno in projektno delo. 
Spodbuja naj jih pri interesnih dejavnostih, ki razvijajo njihovo kreativnost in celovito 
osebnost. Učencem, ki to želijo naj omogoči dostop do ustreznih informacij in pripomočkov 
ter jim pomaga pri iskanju le-teh (Nagel, 1987, str,44). 
 
V kolikor pogledamo in želimo najti skupno definicijo nadarjenosti in njene definicije lahko 
ugotovimo, da v strokovni literature ne najdemo enotne definicije. Ena od najpogostejših 
uporabljenih definicij je definicija, ki je že leta 1972 bila zapisana v ameriškem zakonu o 
izobraževanju. Bila je revidirana in v ZDA še zmeraj velja. Po tej definiciji so nadarjeni tisti 
otroci in mladoletniki, ki so bodisi v predšolski, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke 
dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, 
vodstvenem ali umetniškem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo 
posebej prilagojene programe in aktivnosti. Ta definicija najprej poudarja, da med 
nadarjene ali talentirane štejemo tako tiste z dejansko visokimi dosežki, kot tudi tiste s 
potencialnimi zmožnostmi za take dosežke in sicer na naslednjih področjih: 

- splošna intelektualna sposobnost, 
- specifična (akademska) sposobnost, 
- kreativno ali produktivno mišljenje, 
- sposobnost vodenja, 
- sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske (performing) umetnosti. 
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Pri nas odkrivanje nadarjenih otrok poteka v treh stopnjah in sicer: 
- evidentiranje, 
- identifikacija, 
- seznanitev in mnenje staršev. 

 
Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. To poteka na osnovi različnih 
kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Kot kriteriji je 
predlagano naslednje: 

- učni uspeh, 
- dosežki, 
- učiteljevo mnenje, 
- tekmovanja, 
- hobiji. 
- mnenje šolske svetovalne službe. 

 
Učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev, so izbrani v skupino evidentiranih. 
 
Naslednja stopnja identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo učencev in 
zajema in vključuje naslednja merila: 

- ocena učitelja, 
- test sposobnosti, 
- test ustvarjalnosti. 

 
Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki vsaj ne enem testu dosežejo nadpovprečen 
rezultat. Seveda pa nadarjenih učencev nikakor ne smemo obravnavati kot homogeno 
skupino učencev. Velika večina ima pozitiven odnos do šolskega dela in življenja. 
Potrebujejo psihološko svobodo za samo izražanja, možnosti kvalitetnih storitev in 
doživetje uspeha. Potrebe, ki jih imajo nadarjeni otroci na šolskem področju so: 

- potreba po raziskovanju, odkrivanju in ustvarjanju, 
- potreba po večjih možnostih samo uresničevanja, 
- potreba po izzivih, 
- potreba po razvoju spretnosti, 
- potreba po poklicnem in življenjskem načrtovanju ( Ferbežer, 2008, str.45-46).  

 
Za nadarjenega učenca šola pripravi individualiziran program, ga predstavi tudi staršem. S 
pomočjo vmesnih in končnih evalvacij pa se ugotavlja realizacija začrtanih ciljev in 
aktivnosti. Pri načrtovanju in pripravi v tretji triadi sodelujejo učitelji učiteljskega zbora in 
šolska svetovalna služba.  
 
Učitelji dobimo obrazec, katerega izpolnimo za posameznega učenca. Seveda to ne 
pomeni, da učitelji izpolnjujemo in načrtujemo za vsakega nadarjenega učenca, ampak le 
za tiste, ki bi določenem predmetu izkazujejo nadpovprečne rezultate in sposobnosti, 
hkrati pa so pripravljeni in motivirani za dodatno delo in izzive. Sama priznam, da sem na 
začetku svojega poučevanja bila nekako prepričana oz. sem za vsakega nadarjenega želela 
poiskati aktivnost ali izziv. Zelo hitro sem spoznala in prišla, do dejstva, ki sem ga že prej 
omenila in sicer , da nadarjeni učenci nikakor niso homogena skupina in vsi nadarjeni učenci 
niso nadarjeni na jezikovnem področju oz. nimajo vsi motivacije in želje za dodatne 
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aktivnosti pri angleščini. IP namreč mora nastajati in biti oblikovan v sodelovanju z učencem 
in nikakor ni zabetoniran dokument, ampak se lahko skozi šolsko leto spreminja, dopolnjuje 
in nadgrajuje. 
 
Primer načrtovanja na naši šoli: 
IME IN PRIIMEK NADARJENEGA UČENCA:  
1. Posebnosti vzgojno-izobraževalnega dela pri pouku  
a. PREDMET: angleščina        UČITELJ: Irena Varga Dervarič 
Vsebinske prilagoditve: 
 

 

 
Prilagojene aktivnosti, oblike in metode učenja: 
 

 

 
 
Prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja: 

 

 
2. Druge dejavnosti v šoli ( interesne dejavnosti, dodatni pouk, raziskovalno delo, priprave 
na tekmovanja, Tabori za nadarjene učence…)  
  

Dejavnost Izvajalec – učitelj, mentor Posebnosti izvedbe (čas, kraj) 

   

   

   

 
 
3. Dejavnosti zunaj šole ( glasbena šola, sodelovanje v športnih klubih…)  

Dejavnost Posebnosti izvedbe (ustanova, izvajalec, kraj, čas…) 

  

  

 
4 »Udarjeni« na angleščino 

Za lažjo in preglednejšo izvedbo in pripravo IP učitelji angleščine na naši šoli na začetku 
šolskega leta učencem ponudimo nekaj več. Poudariti moram, da sama nerada uporabljam 
izraz nadarjeni učenci, predvsem ko predstavljam te dodatne aktivnosti učencem. V svoji 
dosedanji praksi sem namreč ne le enkrat, ampak kar nekajkrat z veseljem ugotovila, da 
posamezni učenci, ki daleč presegajo znanje angleščine v primerjavi s svojimi vrstniki, sploh 
niso identificirani kot nadarjeni. Zato zagovarjam stališče in dejstvo, da lahko vsak 
posameznik aktivno sodeluje, če to seveda želi in predvsem, če ima dovolj veliko motivacijo 
in željo. V ta namen že nekaj let uporabljamo vprašalnik, ki smo ga poimenovali »Udarjeni« 
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na angleščino. Beseda udarjeni je izpeljanka oz. se rima z besedo nadarjeni, in tako je ideja 
sodelavca zaživela tudi na papirju. 
 

UDARJENI NA ANGLEŠČINO 

Šol. leto: 2017/18 
Ime in priimek učenca: ______________________                         Razred: _____  
 
Ti je angleščina zelo všeč, a čutiš, da zmoreš več, si želiš več, si želiš čez svoje zmožnosti? 
Pri pouku angleščine lahko dodatno svoje znanje pokažeš skozi različne aktivnosti, ki so 
tebi blizu. Obkljukaj trditve, ki veljajo zate, in na podlagi odločitev bova sestavila načrt. 
                                                                                                                      Tvoj/a učitelj/ica 
 

 Sodeloval/a bom pri tekmovanju iz angleščine. 

 Sodeloval/a bom pri angleškem bralnem klubu. 

 Bral/a bom angleške knjige, katere si sama izberem. Učitelja bom obveščal/a in 

kakšno knjigo tudi pripravil/a. 

 Rad/a bi pomagal/a sošolcu/ki pri učenju angleščine. Pri tem si bom vodil/a dnevnik, 

komu in kako sem pomagal/a. 

 Pisal/a bom bogatejše pisne sestavke in jih pokazal/a učitelju. 

 Sošolcem bom predstavil/a nekaj, kar me zanima. 

 Drugo: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

 

 NE ŽELIM SODELOVATI 

Murska Sobota, september 2017 
Podpis: ___________________ 
 
Učenci torej lahko sodelujejo na tekmovanju in sicer od sedmega razreda naprej – priprave 
potekajo v okviru dodatnega pouka, kjer predvsem v osmem in devetem razredu pri 
pripravah pogosto uporabljamo tudi bralno učne strategije. Angleški bralni klub združuje 
bralce od četrtega do devetega razreda. Srečujemo se na bralnih uricah, učenci razvijajo 
predvsem bralne spretnosti in bogatijo besedni zaklad. Nekateri učenci so vestni in zavzeti 
bralci. Posegajo po zahtevnejših knjigah in jih po želji predstavijo tudi ostalim učencem v 
razredu. Sicer pa imamo v angleških učilnicah mini knjižnice, kjer učenci lahko berejo knjige 
po lastni izbiri, tudi med poukom. Ena izmed prednostnih nalog v lanskem šolskem letu je 
bila tudi razvijanje različnih oblik prostovoljstva, zato smo učencem tudi ponudili to 
možnost. Učenci osmih in devetih razredov so nudili učno pomoč pri angleščini učencem 
četrtih in petih razredov. Po končni evalvaciji z veseljem ugotavljamo, da so učenci pridobili 
prijetne izkušnje in nova spoznanja. Velika večina je izrazila željo, da s to aktivnostjo 
nadaljujemo tudi v bodoče. Pisanje ni ravno najbolj priljubljena aktivnost, pa vendarle 
nekateri učenci, resda redki posamezniki ustvarjajo tudi na pisnem področju. Svoja 
razmišljanja in pisanje običajno predstavijo pred razredom, če pa je le mogoče sodelujejo 
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na natečajih – žal je teh v slovenskem prostoru zelo malo. Med našimi učenci pa imamo tudi 
mlade pesnike in tako sta devetošolki v lanskem šolskem letu sodelovali s svojo pesmijo v 
projektu Erasmus+. Učenci imajo različne interese in hobije, katere prav tako radi 
predstavijo učencem, med najbolj priljubljene teme sodijo šport, znane osebnosti iz sveta 
športa in glasbe, nenavadni in neobičajni hobiji. Kot druge dejavnosti oz. aktivnosti, pa 
učencem ponudimo tudi obisk gledališke prireditve, seveda v angleškem jeziku. Učenci 
lahko sodelujejo tudi v angleški gledališki skupini .Velik odziv učencev opažamo tudi na 
jezikovnih delavnicah, ki jih izvajamo skupaj s profesorji in dijaki GMFL. Pri samem delu v 
razredu pa učitelji upoštevamo načelo diferenciacije in individualizacije. Med učenci pa je 
priljubljena aktivnost tudi vodenje dela učne ure ali celotne ure. Učenci postanejo učitelji in 
po lastnih idejah in željah izpeljejo učno uro. 
 
Kot sem že omenila, pri pripravah na tekmovanja pogosto uporabljano različne bralno učne 
strategije, predvsem z namenom, da jih učenci spoznajo čim več in jih s pridom uporabljajo 
ne le na tekmovanjih, kjer je del nalog povezanih s bralnim razumevanjem, ampak tudi v 
ostalih učnih situacijah. Predstavila vam bom primer pri katerem so učenci bili seznanjeni z 
Vennovim diagramom. V ta namen sta bili izbrani dve besedili o mladih prostovoljcih. Cilji 
učne ure pa so bili naslednji: 
 
Učenci: 

- Razvijajo sposobnosti branja z razumevanjem, 
- znajo smiselno dopolniti manjkajoče dele v besedilu na podlagi lastnega znanja, 
- razvijajo sposobnost poslušanja, branja in govorjenja, 
- primerjajo besedila med seboj in berejo za specifične namene s pomočjo Vennovega 

diagrama, 
- se urijo v iskanju ključnih podatkov v besedilu, 
- znajo diskutirati o socialni tematiki iz lastnih izkušenj in prebranega, 
- oblikujejo lastno mnenje o dani tematiki-prostovoljstvu, ga znajo izraziti in 

utemeljiti.  
 
Pri izvedbi učne ure so bile uporabljene različne metode in oblike dela: frontalna, 
individualna, delo v dvojicah in skupinsko delo. 
 
UVODNI DEL 
MOTIVACIJA 

- ASOCIACIJE: učenci s pomočjo prikazanih fotografij v PPP poskušajo ugotoviti 
vsebino učne ure oz. naslov besedila ("volunteering"); 

 
OSREDNJI DEL 

- STRATEGIJA PRED BRANJEM - možganska nevihta (brainstorming):Učenci na papir 
asociirajo vse, kar jim je znanega o temi-delo v skupinah. Sledi skupno oblikovanje 
miselnega vzorca, ki ga zapišemo na tablo. Skušamo uporabiti tudi neznano novo, 
neznano besedišče. 

 
- STRATEGIJA MED BRANJEM - dopolnjevanje manjkajočih podatkov besedila 

- s pomočjo interaktivne table je prikazano besedilo iz učbenika z manjkajočimi 
besedami. Učenci poskušajo individualno dopolniti manjkajoče besede.  
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- sledi poslušanje posnetka besedila in učenci ob tem preverijo/primerjajo rešitve z 
lastnimi idejami in se torej seznanijo z celotnim besedilom. 
- učenci se seznanijo z Vennovim diagramom in navodli za nadaljevanje dela, 
- učenci individualno preberejo besedilo v učbeniku in... 

- STRATEGIJA PO BRANJU - Vennov diagram 
- v zvezek s pomočjo grafičnega prikaza primerjajo dve besedili tako, da izpišejo 
razlike in podobnosti med njima.  
- POGOVOR PO NALOGI: delo v dvojicah; 
Katere so specifične značilnosti/besede besedila 1oz.2? 
Kaj je skupno obema besediloma oz. kje so razlike? 
Dopolnijo tabelo v učbeniku in primerjajo podatke s pomoćjo Vennovega diagrama 
in tabele. 

ZAKLJUČNI DEL 
- DISKUSIJA: učenci izmenjujejo mnenja o prostovoljstvu pri nas, pri tem uporabljajo 

in izražajo svoja mnenja, ideje, pobude, itd.. 
 
Z učenci pa smo se dogovorili, da bodo do našega naslednjega srečanja sami skušali 
poiskati besedilo, pri katerem bi lahko uporabili Vennov diagram. 
 

Seveda pa smo učitelji najbolj zadovoljni, če učenci sami podajo svoje ideje ali predloge. Kot 
pa sem že omenila igra tukaj med drugim tudi notranja motivacija zelo pomembno vlogo. 
 
5 Zaključek  

Ob spremljanju različnih šolskih sistemov bodisi v praksi ali zgolj teoriji, pridemo do 
spoznanja da v družbi narašča zavedanje o nadarjenosti in potrebah nadarjenih učencev. 
Samo z načrtnim in sistematičnim delom bodo tej populaciji zagotovili maksimalen razvoj 
njihovih talentov in potencialov. Menim, da smo na dobri poti, pa vendarle je še nešteto 
možnosti katere je vredno izkoristiti. Vsi skupaj se namreč moramo zavedati, da je za naš 
skupen napredek že kako pomembno znanje in razvoj na vseh področjih. 
 
Literatura in viri 

1. Ferbežar, I., Suzana, T. ,Korez, I.(2003). Nadarjeni otroci. Didakta,Radovljica 
2. Koncept Odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 

(1999),Ljubljana , Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 
3. http://www.zrss.si/pdf/SSDnadarjeni%20koncept.pdf, 15.5.2006 
4. Nagel,V (1987). Spodbujanje in odkrivanje nadarjenih otrok. DZS, Ljubljana 
5. Skupina avtorjev. (2003). Nadarjeni med teorijo in prakso. Slovensko združenje za 

nadarjene Novo mesto, Novo mesto 
 
 
 

http://www.zrss.si/pdf/SSDnadarjeni%20koncept.pdf


Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

879 
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Gimnazija Murska Sobota 

MEDPREDMETNE EKSKURZIJE V GIMNAZIJI MURSKA SOBOTA 
 
Povzetek 
V prispevku so predstavljene medpredmetne ekskurzije kot primer terenskega, timskega, 
izkustvenega in projektnega dela z dijaki v Gimnaziji Murska Sobota kot oblike dela z dijaki, 
saj jim omogočajo usvajanje pomembnih kompetenc preko različnih aktivnosti izven 
učilnice. Takšen način pridobivanja novih znanj zahteva od učitelja ustrezno pripravo, za 
dijake pa predstavlja prijetno in zanimivo popestritev šolskega vsakdana. V Gimnaziji 
Murska Sobota imamo z opisanimi medpredmetnimi ekskurzijami izkušnje že vrsto let in 
želimo načrtovano in sistematično takšen razširjeni program dela nadgrajevati in 
aktualizirati tudi v prihodnje. 
 
Ključne besede: medpredmetno povezovanje, ekskurzija, terensko delo 
 
 

CROSS-CURRICULAR EXCURSIONS AT THE MURSKA SOBOTA GYMNASIUM 
 
Abstract 
This study work presents cross-curricular excursions as an example of territorial team, 
experience, and project work with students in Gimnazija Murska Sobota, which enables the 
students to gain important competences through various activities outside classroom. 
Such way of gaining new knowledge demands from the teacher appropriate preparation, 
and for the students it presents a pleasant and interesting refreshment of everyday 
schoolwork. In Gimnazija Murska Sobota we have had such experience with cross-
curricular excursions for many years. Our goal is to enlarge this program of work 
systematically by upgrading and actualising it also in future 
 
Keywords: cross-curricular integration, excursion, terrain work 
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Uvod 

Pojem medpredmetnosti strokovna literatura najpogosteje opredeljuje kot didaktični 
pristop, s katerimi dosegamo določene vzgojno-izobraževalne cilje, pri katerih učitelj izhaja 
iz povezovanja učnih vsebin oziroma ciljev in poskuša določeno vsebino obravnavati čim 
bolj celostno, kar pomeni, da poskuša isti problem osvetliti iz različnih zornih kotov. 
Medpredmetne povezave omogočajo zato kakovostno, trajno in uporabno znanje (Žakelj 
2008, str. 168-175).  
 
Medpredmetno povezovanje je v sodobni didaktiki vse bolj pomembno, zato je načelo 
medpredmetnosti v prenovljenih učnih načrtih za srednje šole upoštevano in jasno 
zapisano. Vsebine, cilji ter oblike dejavnosti za medpredmetno povezovanje so pogosto 
prepuščene izboru učiteljev (Učni načrt Geografija – gimnazije, 2008, str. 52). 
 
V večini učnih načrtov za gimnazije je eden izmed splošnih ciljev izobraževanja tudi 
usposobiti dijake za samostojno miselno delo in ustvarjanje. Sodobni koncept 
izobraževanja pa odlikuje usmerjenost najprej v sposobnost mišljenja, šele nato v 
pridobivanje znanja. To še posebej velja za geografijo, kjer je treba zaradi prepletenosti 
pojavov in procesov ter odnosov v pokrajini ugotoviti vzročno-posledične zveze elementov 
geografskega okolja in preučiti zakonitosti njihovega preteklega, sedanjega in prihodnjega 
razvoja (Brinovec 2004, str. 207). Navedene cilje pogosto najlažje uresničujemo kot 
medpredmetne ekskurzije. Medpredmetna ekskurzija je strokovno-didaktično in 
metodično najzahtevnejša metoda pouka. V srednjih šolah se ekskurzije izvajajo v okviru 
rednih ur pouka in v okviru obveznih izbirnih vsebin ter zaključnih maturantskih ekskurzij.  
 
Pomen in vrste ekskurzij 

Medpredmetne ekskurzije imajo na naši šoli dolgoletno tradicijo. Opredeljene so v letnem 
delovnem načrtu šole in jih pri načrtovanju dela v posameznih predmetnih aktivih že na 
začetku šolskega leta predvidimo kot medpredmetne. 
 
Kot učiteljica geografije v prispevku izhajam iz predmeta geografije. Že iz smernic učnega 
načrta za geografijo za gimnazije je razvidno, da se predmet geografija povezuje z drugimi 
predmeti na ravni vsebin, ciljev in dejavnosti. Še najpogosteje se kaže takšno povezovanje 
smiselno ob terenskem delu in na strokovnih ekskurzijah. Geografija je interdisciplinarna 
veda in njena naravnogeografska in družbenogeografska spoznanja se pogosto povezujejo 
z drugimi predmetnimi področji.  
 
Medpredmetna ekskurzija je pomembna didaktična metoda in oblika dela, saj omogoča 
neposredno poučevanje vzgojno-izobraževalnih vsebin na primarnih virih, ki jih ni mogoče 
prenesti v učilnico. Ker se odvija izven učilnice, zahteva drugačne metode in skrbnejše 
priprave. 
 
Med najpomembnejše naloge ekskurzije Brinovec uvršča (2004, 207-208): 

- razvijanje aktivnosti, ustvarjalnosti, delovnih navad, radovednosti, kritičnosti, 
samostojnosti, zavestno spoznavanje pojavov in procesov v naravi in družbi; 

- razvijanje sposobnosti opazovanja, razumevanja medsebojnih zvez in odnosov v 
naravi in družbi; 
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- prispevanje k poglabljanju in razširjanju znanja in izkušenj dijakov, vzbujanje interesa 
za nova spoznanja, povezovanje teorije s prakso; 

- razvijanje sposobnosti orientacije v pokrajini;  
- aktivno sodelovanje dijakov ; 
- prispevanje k boljšemu spoznavanju dijakove osebnosti in vzpostavljanje 

neposrednih odnosov med učitelji in dijaki ter med dijaki samimi; 
- razvijanje smisla za lepoto, vzbujanje ljubezni do narave, naravnih lepot in kulturne 

dediščine.  
 
V srednjih šolah z medpredmetnimi ekskurzijami uresničujemo kompleksne vzgojno-
izobraževalne cilje, ki vsebujejo elemente raziskovalnega dela. Največja vrednost ekskurzij 
je torej v neposrednem spoznavanju prostorskih vsebin, problemov in dejanskega stanja. 
Ravno to upravičuje uporabnost in nezamenljivost ekskurzij, ker te omogočajo izkustveno 
učenje. Metoda neposrednega opazovanje je tudi prvi korak k raziskovanju, saj se dijaki o 
določeni stvari prepričajo na lastne oči, z lastnim raziskovanjem.  
 
Ekskurzije najpogosteje delimo glede na vsebino (glede na učni predmet, 
interdisciplinarne, tematske ipd.) in obseg (poldnevne, enodnevne, večdnevne). 
 
V Gimnaziji Murska Sobota organiziramo medpredmetne ekskurzije v vseh letnikih v okviru 
rednih ur pouka in priprav na maturo, obveznih izbirnih vsebin, mednarodnih izmenjav 
dijakov, različnih projektov in zaključnih ekskurzij. 
 
Ekskurzije v okviru rednih ur pouka potekajo na naši šoli kot medpredmetne ekskurzije 
bodisi kot poldnevne ali celodnevne ekskurzije v bližnje kraje zaradi ogleda posameznih 
znamenitosti, zaradi lažjega razumevanja obravnavanih postopkov in pojavov ali izvajanja 
meritev na terenu (slika 1). V športnih oddelkih v okviru rednih ur pouka potekajo tudi 
celotedenske medpredmetne ekskurzije s poudarkom na športnih dejavnostih (smučanje, 
potapljanje ipd.), ki jih dopolnjujejo profesorji ostalih predmetnih področij (slika 2).  
 

 
Slika 1: Medpredmetna ekskurzija pri izbirnih predmetih v 3. letniku 

 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

882 

 
Slika 2: Medpredmetna ekskurzija v športnih oddelkih 

 
V okviru priprav na maturo so pri nekaterih predmetih ekskurzije obvezne in jih zaradi lažje 
organizacije in večje učinkovitosti pogosto izvajamo medpredmetno (slika 3). 
 

 
Slika 3: Medpredmetna ekskurzija v Pivko 

 
Ekskurzije v okviru obveznih izbirnih vsebin (v nadaljevanju OIV) so najpogosteje 
medpredmetne in nekatere izvajamo tradicionalno vsako leto (npr. medpredmetna 
ekskurzija v Rim), spet druge glede območja in časa prilagajamo željam dijakov in 
izpopolnjujemo program, metode dela ter vključenost posameznih predmetov. Nekatere 
medpredmetne ekskurzije (najpogosteje celodnevne) so predvidene za vse dijake istega 
letnika in se uvrščajo v obvezni program OIV vsebin. Pri teh še posebej skrbno sestavljamo 
program, ki bo cenovno dostopen vsem dijakom. Veliko medpredmetnih ekskurzij pa 
ponujamo dijakom v programu OIV po prosti izbiri, saj so stroški ekskurzij lahko precej višji, 
če gre za večdnevne ekskurzije v bolj oddaljene kraje. Nekatere medpredmetne ekskurzije 
v oddaljenejše kraje laže izvedemo s pomočjo različnih subvencij (npr. slika 4). 
 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

883 

 
Slika 4: Ekskurzija v Strasbourg 

 
Pasti in izzivi organizacije medpredmetnih ekskurzij 

Medpredmetna ekskurzija je metoda pouka, ki zahteva od učitelja veliko strokovnega in 
didaktično-metodičnega znanja in poteka v več fazah (Brinovec 2004, str. 209):  

- načrtovanje; 
- priprava (organizacijska priprava, priprava dijakov, priprava učiteljev); 
- izvedba; 
- evalvacija (vrednotenje).  

 
Načrtovanje medpredmetne ekskurzije 

Čas in kraj ekskurzije sta opredeljena v letnem delovnem načrtu šole, učitelj pa ekskurzijo 
vključi v svojo letno pripravo, ki jo načrtuje v okviru predmetnega aktiva in v sodelovanju z 
drugimi predmetnimi aktivi pred pričetkom šolskega leta. V fazi načrtovanja se tim učiteljev 
prostovoljno ali na pobudo vodstva šole odloči za medpredmetno sodelovanje pri pripravi 
in izvedbi medpredmetne ekskurzije. 
 
Medpredmetne ekskurzije navadno organizira in vodi interdisciplinarna skupina učiteljev 
različnih predmetnih področij, ki določi svojega vodjo oziroma koordinatorja ekskurzije, ta 
pa organizira in usklajuje delovanje tima v več fazah. V Gimnaziji Murska Sobota se 
medpredmetne ekskurzije najpogosteje izvajajo v povezavi s predmetnimi področji, kjer je 
geografija nosilni predmet: geografija-zgodovina, geografija-slovenščina, geografija-
sociologija, geografija-biologija … Po drugi strani so vedno bolj pogoste povezave na 
medpredmetnih ekskurzijah tudi na naravoslovnih področjih (biologija-kemija-fizika) ali v 
povezavi s tujimi jeziki (biologija-nemščina). 
 
Priprava na ekskurzijo vključuje organizacijsko tehnično pripravo in strokovno-didaktično 
pripravo učiteljev ter pripravo dijakov.  
 
Organizacijska priprava na medpredmetno ekskurzijo zajema uskladitev sodelujočih 
učiteljev in določitev poti, natančno določitev datuma in časa trajanja ekskurzije, 
posameznih ogledov, malice, časa prevoza, rezervacijo prevoza, najavo obiskov (vodeni 
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ogledi), finančno konstrukcijo, seznanitev staršev, seznanitev vodstva šole in učiteljev z 
ekskurzijo … 
  
Uspešnost medpredmetne ekskurzije je odvisna tudi od tega, kako dobro so nanjo 
pripravljeni dijaki. Dijake moramo za ekskurzijo primerno motivirati ter jim vzbuditi 
pozornost. Poznati morajo cilje in namen ekskurzije, vsebino, učne metode, oblike in 
pripomočke. Seznanimo jih z območjem in s časovno razporeditvijo ter trajanjem 
ekskurzije, njihovimi zadolžitvami, učnimi listi, pravili obnašanja in varnostnimi ukrepi. Prav 
tako jih seznanimo s stroški ekskurzije in z načinom plačila. Pred izvedbo ekskurzije dijaki v 
strokovni literaturi in virih iščejo informacije o pokrajini, ki jo bomo obiskali, saj jo na ta način 
spoznavajo že pred njenim obiskom. O tem lahko izdelajo referat, plakat ali turistično 
zloženko in svoje ugotovitve predstavijo ostalim sošolcem v krajši predstavitvi. Če je 
vnaprej dogovorjeno, so takšni izdelki lahko tudi ovrednoteni z oceno ali s kreditnimi 
točkami pri nekaterih predmetih. 
 
Sodelujoči učitelji se morajo tudi sami na medpredmetno ekskurzijo ustrezno strokovno, 
didaktično in metodično pripraviti tako, da glede na zastavljene cilje in teme načrtujejo 
učne metode, oblike in pripomočke.  
 
Učitelji moramo poleg tega dobro poznati pokrajino, kjer bomo medpredmetno ekskurzijo 
izvajali, pri tem si pogosto pomagamo s strokovno literaturo. Če je možno, pa je dobro, da 
si pred ekskurzijo vodja ekskurzije ogleda pokrajino in preveri aktualnost in verodostojnost 
informacij. Tako bo tudi preveril delovne pogoje in varnost območja ter ugotovil, ali v 
izbrani pokrajini sploh lahko doseže cilje, ki si jih je zastavila skupina učiteljev. Na osnovi 
predhodnega ogleda pokrajine učitelj tudi lažje pripravi učne liste za dijake, s katerimi bo 
spodbujal njihovo aktivnost in dosegel zastavljene cilje.  
 
Učitelji spremljevalci morajo biti prav tako seznanjeni s cilji, potekom ekskurzije in s svojimi 
zadolžitvami. V ta namen pred ekskurzijo vodja skliče informativne sestanke za vse 
sodelujoče učitelje in jih seznani s potekom programa in z morebitnimi posebnostmi.  
  
Izvedba medpredmetne ekskurzije zahteva dobro organizacijo in pripravo udeležencev. 
Izvajanje ekskurzije se začne s spodbudnim nagovorom in z začetnim ugotavljanjem 
prisotnosti dijakov. Dijakom damo pred začetkom kratka in jasna navodila. Razdelimo jim 
učne liste, s katerimi zagotavljamo njihovo aktivnost in pozornost opazovanja na ekskurziji 
(Brinovec 2004, str. 210). Pri izvajanju je pomembno interaktivno timsko poučevanje 
učiteljev, da dva ali več učiteljev hkrati poučujejo isto skupino dijakov.  
 
Evalvacija medpredmetne ekskurzije 

Zadnja etapa medpredmetne ekskurzije je urejanje podatkov z ekskurzije oziroma njena 
evalvacija. Evalvacijo izvedemo z učenci, učitelji spremljevalci in s samoevalvacijo. Vodja 
ekskurzije je dolžan vodstvu šole oddati tudi pisno poročilo o ekskurziji, v katerem oceni 
realizacijo zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev, organizacijo in izvedbo, ugotavlja 
morebitne težave, ki so se na njej pojavile, ter poda predloge za izboljšanje ekskurzije v 
prihodnje.  
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Krajši zaključek ekskurzije opravimo že ob koncu ekskurzije na kraju samem in poskušamo 
ugotoviti, ali so medpredmetni cilji realizirani. Podrobnejši pregled opravljenega dela pa v 
razredu po izvedeni ekskurziji s poudarkom na predmetnih področjih, ki jih je 
medpredmetna ekskurzija vsebovala. 
 
Z dijaki se tudi pogovorimo o vtisih, izmenjujemo mnenje, izkušnje. Učitelji večinoma 
mnenja ugotovijo tako, da med dijake razdelijo anketni vprašalnik o zadovoljstvu in 
doseženih ciljih na medpredmetni ekskurziji in ga nato analizirajo.  
 
Pomembna je tudi samoevalvacija učitelja in evalvacija učiteljev spremljevalcev. Namen 
evalvacije je izboljšanje izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela med medpredmetnimi 
ekskurzijami v prihodnje. Učitelji ob tem ugotavljajo ustreznost programa, razloge za uspeh 
in neuspeh, ali so bili zastavljeni cilji realizirani v celoti ali le delno, ali sta bila časovna 
razporeditev in območje ekskurzije ustrezna ipd. ter predlagajo rešitve za izboljšanje 
izvajanja ekskurzij v prihodnje. V primerjavi s samo geografskimi ekskurzijami zahtevajo vse 
faze medpredmetne ekskurzije od učiteljev večjo angažiranost za timsko delo. Iz tega 
razloga se izboljšata komunikacija in sodelovanje med njimi.  
 
Po mnenju dijakov in učiteljev bi bilo lahko medpredmetnih ekskurzij še več, a se 
najpogosteje zatika pri pomanjkanju materialnih sredstev, preveliki oddaljenosti objektov, 
ki jih želimo proučevati, pomanjkanju časa za podrobno opazovanje, pomanjkljivi 
usposobljenosti učiteljev za pripravo, organizacijo in izvedbo zahtevne oblike dela, kot sta 
ekskurzija in terensko delo. 
 
Sklep 

 Učitelji vseh predmetnih področij, ki sodelujemo pri snovanju medpredmetnih ekskurzij v 
Gimnaziji Murska Sobota, menimo, da so za dijake pomembne zaradi celostnega vpogleda 
v določeno pokrajino, obenem pa pridobijo kompleksna znanja, razvijajo miselne procese, 
veščine in spretnosti, ki so skupni vsem predmetom. Povečata se tudi motivacija in 
aktivnost dijakov ter pridobi se trajnejše znanje.  
 
Velika vrednost medpredmetnih ekskurzij, na katero pogosto pozabimo, se kaže tudi v 
izboljšanju in poglabljanju medsebojnih odnosov tako med sodelujočimi učitelji kot dijaki, 
saj kurikularne povezave stremijo k sodelovanju (slika 5), strpnosti, spoštovanju različnih 
mnenj, izmenjavi izkušenj itd.  
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Slika 5: Sodelovanje med terenskim delom na medpredmetni ekskurziji 

 
Učitelji, ki se odločajo za medpredmetne povezave in medpredmetne ekskurzije, so 
pripravljeni svoje znanje deliti z učitelji drugih področij, saj se zavedajo, da bodo tudi sami 
na ta način pridobili znanje z drugih področij. Medpredmetne ekskurzije so zato pomembne 
tudi z vidika strokovnega učiteljevega razvoja, saj učiteljem omogočajo širiti njihovo znanje 
in kompetence. 
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SISTEMATIČNO TIMSKO DELO Z NADARJENIMI DIJAKI 
 
Povzetek 
V prispevku opisujemo skupinsko raziskovalno delo z nadarjenimi dijaki na Šolskem centru 
Novo mesto in navajamo številne prednosti takšne oblike učenja. Osredotočili smo se na tri 
multimedijske predstavitve na izbrano temo. Sodelujoči so imeli občutek, da aktivnosti 
potekajo same od sebe, da sledijo toku, dejansko pa je delo potekalo premišljeno in 
sistematično. Pri skupinskem raziskovanju so, poleg tematsko specifičnih znanj, pridobivali 
kompetence, kot so timsko delo, sodelovanje, samostojnost, odgovornost in 
sistematičnost, ki bi jih težko osvojili denimo v okviru priprav na tekmovanje pri 
posameznem naravoslovnem predmetu. Opisana praksa lahko služi kot usmeritev za 
skupinsko delo, pri katerem so lahko končni rezultati dobri, če ima mentor dobro vizijo, jo 
izvaja projektno ali etapno, z jasno definiranimi vmesnimi koraki in časovnimi mejniki. 
 
Ključne besede: raziskovalno učenje, kompetence, sodelovanje, samostojnost 
 
 

SYSTEMATIC TEAMWORK WITH GIFTED STUDENTS 
 
Abstract 
This paper presents inquiry-based group learning of talented students at Šolski center 
Novo mesto. We present numerous advantages of this type of learning. We focused this 
contribution on preparation of three multimedia exhibitions on given topic. Members of 
researching team felt that they go with the flow, while the work was actually organised 
and systematic. During inquiry-based group learning students acquired not only specific 
knowledge related to research area, but also other competences like teamwork, 
cooperation, independence, responsibility, and systematic approach, which would hardly 
be acquired for example during preparation for contest in particular natural science 
subject. The practice described can be guidelines for teamwork, were the outcome is good, 
if the mentor has a clear vision, carrying it out gradually and on a project-approach basis, 
with clearly defined milestones, well defined in time. 
 
Keywords: teamwork, inquiry-based learning, competences, independence 
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Uvod 

Na trgu dela so znanja s področja znanosti in tehnike ter sposobnost razreševanja tehničnih 
problemov med najbolj iskanimi [1]. Pri tem ne gre samo za formalno izobrazbo, pač pa je 
pomembno, da posameznik na tem trgu prepoznava dobre prakse in ideje iz preteklosti, jih 
zna analizirati in kritično ovrednotiti. Zaželeno je, da zna potovati po svetu z odprtimi očmi 
oziroma da poišče potrebe, ki jih bo z novimi produkti zadostil. S tega vidika raziskovanje 
in razvoj ne pomenita zgolj pridobivanje novih, bazičnih znaj, pač pa je razvojno delo 
pretežno pionirsko delo, pri katerem integriramo vrsto obstoječih znanj, njegov rezultat pa 
je nova naprava ali storitev, za katero upamo, da jo bo trg sprejel.  
 
Razvoj nove naprave ali storitve se vedno začne z zbiranjem informacij iz različnih virov o 
obstoječih, že znanih in izvedenih rešitvah. Pri tem moramo poiskati čim boljše in 
verodostojne vire. V naslednjem koraku sledi osvajanje novih znanj, ki so specifična za 
načrtovani projekt, torej moramo biti pripravljeni na nenehno učenje. Z novimi znanji ob 
iskanju idejne rešitve, pa tudi kasneje pri izvedbi, še ne razpolagamo, saj se z mnogimi 
tehničnimi, tehnološkimi in družbenimi vprašanji srečamo prvič. Včasih moramo nekatera 
znanja zgolj obnoviti in poglobiti. Nato se oblikuje koncept, ki je neke vrste zahtevnik za 
novo napravo. Konceptu po raziskavi trga dodamo še uporabniško prijaznost in 
privlačnost. Najpogosteje so prav dodane češnje na torti ključ za konkurenčno prednost 
produkta pred obstoječimi rešitvami. 
 
V Sloveniji velik delež dodane vrednosti v proizvodih ustvarjajo mikro in mala podjetja, ki 
sama, zaradi majhnosti, nimajo na voljo vseh specifičnih znanj in potrebnih osnovnih 
sredstev ter ne obvladujejo tehnologij za izvedbo. Ta so se zato prisiljena na nivoju 
posameznih projektov povezovati v projektne skupine ali grozde. Člani skupin so raznolike 
osebnosti, ki morajo med sabo dobro sodelovati in biti zadostno pripravljeni na delo v 
skupinah. Kompetence oseb, kot so prilagodljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, 
sposobnost sporočanja ter medsebojne komunikacije, so ključne za uspešno delovanje 
skupine, zato je smiselno, da jih razvijamo in krepimo že v šolskem sistemu. Z drugimi 
besedami morajo organizacija, proces, metode in cilji izobraževanja slediti krepitvi 
kompetenc, ki jih posameznik potrebuje kasneje na svoji karierni poti. 
 
V srednji šoli lahko učni proces in metode dela deloma organiziramo tako, da dijake 
vključimo v projektno delo in jih spodbujamo, da pri izvajanju projekta aktivno sodelujejo. 
Dijaki se bodo že v izobraževalnem procesu urili v veščinah, ki jih bodo potrebovali v 
življenju. Delo je za mentorja bolj zahtevno, saj mora napredek skupine budno spremljati, 
jo usmerjati in voditi kot dober trener ali projektni vodja. 
 
V tem prispevku sem opisal izvajanje modela novega pristopa k poučevanju. Projektni tim 
Srednje elektro šole in tehnične gimnazije na Šolskem centru Novo mesto je v okviru 
sodelovanja s Konzorcijem strokovnih gimnazij poskusno vpeljal različne aktivne metode 
dela [1]. Cilj vpeljave skupinskega učenja je bil krepitev kompetenc v znanosti in tehnologiji 
ter kompetenc samoiniciativnosti in podjetnosti, ki so bistvenega pomena v strokovnem 
razvoju posameznika. 
 
V tem prispevku sem se osredotočil na skupinsko delo z nadarjenimi učenci, ki smo jih na 
šoli povezali v klubu nadarjenih učencev in jih navdušili za skupinsko raziskovalno delo pri 
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pripravi dokumentarnih prispevkov o znanih fizikih in fizikalnih zakonitostih. Opisal bom 
način formiranja projektne skupine in potek nastajanja projektov, izvajanje nalog na 
projektih in predstavil navdušujoče končne rezultate. Izkušnje, metode dela in ugotovitve 
bodo nedvomno v pomoč ostalim, ki bi želeli na podobno pot, z željo da ob skupinskem 
raziskovanju aktivirajo in povežejo svoje dijake. 
 
Metode dela 

Metodologija je bila zasnovana podobno, kot bi jo pri tipičnem projektno učnem delu [2], a 
tako ozka definicija ni potrebna, saj je vsak projektni pristop približno takšen, kot je bil 
uporabljen v opisanem primeru. Pred izvajanjem projekta so bili natančno opredeljeni 
smotri in cilji ter definirani pričakovani dosežki. Cilj treh projektov, ki so potekali v letih 2006 
do 2015, je bila izdelava dokumentarnih prispevkov v obliki filmov, plakatov, poročil, 
zloženk in razstav za tri izbrane teme: Nikola Tesla – poet elektrike, Družina Mach na 
Dolenjskem in Fizikalna analiza človeškega telesa. Nekaj specifike je bilo, ker je šlo za 
multimedijski projekt, povzete iz literature [3], a potek dela ne sledi togo predlagani sheme 
poti. 
 
Sledilo je formiranje skupine dijakov, ki so sodelovali pri projektu. Pri vključevanju dijakov v 
skupinsko delo je zmotno pričakovati, da se bodo vsi sodelujoči navdušili za projektno delo 
zgolj na osnovi predstavitve projekta, povabila k sodelovanju in motivacijskih govorov. 
Nekateri dijaki so dovolj zreli, da prepoznajo osebne priložnosti, prednosti in izzive, ki jim 
jih tak projekt ponuja. Druge poganja radovednost. Tretji so bolj zadržani in se ne želijo 
izpostavljati, a razpolagajo s kvalitetami, ki obogatijo projektno skupino. Te je potrebno k 
projektu povabiti in jih v veliko primerih za izvajanje določenih nalog preprosto zadolžiti. 
Največkrat se ne bodo upirali in bodo sprejeli odgovornost. Pri slednjih je ključno, da 
vsakemu posebej pojasnimo, zakaj menimo, da želimo njihovo vključenost in pozitivne 
učinke za njih same. 
 
Nato so bili izbrani še mentorji in podporni člani projektnega tima. To so bili učitelji 
naravoslovnih predmetov (trije učitelji), učiteljici slovenščine in angleščine ter učitelja 
informatike, kot podpora pri pripravljanju učnih gradiv in vsega ostalega obsežnega 
materiala, ki je pri projektu nastal. Projektni vodja vseh treh projektov je bi učitelj 
naravoslovja. 
 
Projektni vodja je skupaj z mentorji postavil idejno zasnovo projektov. V sklopu idejne 
zasnove so bili opredeljeni končni cilji posameznega projekta, kot so filmi, plakati in 
razstave. Načrtovana je bila predstavitev rezultatov projekta na nivoju Šolskega centra 
Novo mesta, pa tudi širše, prek lokalnih medijev Vaš Kanal in Radio Krka. Sledila je 
opredelitev nalog za doseganje ciljev, prevzem nalog na projektu s strani sodelujočih 
dijakov in izdelava terminskega plana za izvedbo posameznih nalog. V okviru razdeljevanja 
dela je bilo dorečeno, kje in kdaj se bodo dijaki lahko sestajali, da bodo svoje delo in ideje 
medsebojno usklajevali. Vzporedno z opredeljevanjem nalog so bili določeni tehnični in 
materialni pogoji za izvajanje nalog ter angažirani viri za izvajanje nalog. Navkljub zahtevni 
gospodarski klimi so projekte podprli številni sponzorji. 
 
V naprej so bili določeni studi kontrolni elementi pri izvajanju in spremljanju projekta. 
Mentorji so ves čas opazovali napredovanje projekta in na željo dijakov komentirali izbrane 
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vsebine ter strategijo dela. Poskušali so zaznati njihove težave in ugotoviti kje in zakaj se 
delo zatika. Po potrebi so posredovali in intervenirali, še posebej kadar je bilo potrebno 
pridobiti materiale, informacije in dovoljenja s strani tretjih oseb, ki niso bile vključene v 
projektih. Opozarjali so na časovne omejitve za izvajanje posameznih nalog in poskušali ves 
čas delovati kot nevidna roka, ki vodi dijake. V večini zastojev so le nakazali možnosti, pot 
in rešitev pa so dijaki običajno poiskali sami. Poizkušali so se izogniti situacijam, v katerih bi 
sami prevzeli izvajanje nalog. Mentorji so poizkušali tudi zaznati, katere izkušnje so 
posamezniki pridobili med izvajanjem projektno specifičnih nalog in kakšni so občutki ter 
misli sodelujočih. Spremljali so, kako v projektnem timu raste občutek pripadnosti in 
zadovoljstva ob doseganju vmesnih ciljev. Po drugi strani so s svojim karakterjem, karizmo 
in smislom za humor poskrbeli za sproščeno delovno klimo. 
 
Sledila je izvedba posameznih nalog, priprava filmov, plakatov in preglednic ter organizacija 
predstavitev rezultatov projekta. Projekti so bili dokumentirani v obliki končnih poročil, 
rezultati projektov pa skrbno arhivirani. 
 
Že v fazi načrtovanja projekta je obstajal namen, da se pridobijo sponzorska sredstva za 
organizacijo strokovnih ekskurzij v tehnični muzej na Dunaju in v Zagrebu, s čimer bi lahko 
nagradili dijake za sodelovanje na projektu. Dijake lahko spodbudimo tudi tako, da jih 
razbremenimo pri rednem pouku in jim priznamo petdeset odstotkov praktičnega dela pri 
eksperimentalnih vajah pri izbranih naravoslovnih predmetih, kar nam sistem omogoča in 
dovoljuje. 
 
Izvedba 

Korake za izvedbo lahko opredelimo v naslednjih točkah 
- opredelitev nalog in časovni načrt, 
- seznanitev s projektom, razdelitev/prevzem nalog, 
- iskanje virov, brskanje po spletu, 
- analiziranje virov, 
- oblikovanje poročila in multimedijskih vsebin ter 
- priprava razstave. 

 
Rezultati 

Projekt o Nikoli Tesli se je zaključil z razstavo ob 150 letnici rojstva tega izjemnega 
znanstvenika, ki je avtor prek 700 izumov, brez katerih bi bil sodobni svet nedvomno precej 
drugačen. Predstava je bila zasnovana multimedijsko. Utrinek iz predstave je prikazan na 
sliki 1. Na njej je bil prikazan film o življenju in delu znanstvenika. V avli šolskega centra so 
bili v vitrinah prikazani izvirno oblikovani plakati, na katerih je bilo kronološko predstavljeno 
življenje poeta elektrike in njegova najpomembnejša odkritja. Razstavo so obogatili 
portreti Nikole Tesle, ki so jih narisali sami dijaki in numizmatična ter filatelistična zbirka 
motivov Nikole Tesle. Ob otvoritvi razstave je potekal eksperimentalni del razstave, na 
katerem so bili podobno, kot v tehničnem muzeju v Zagrebu, predstavljeni najbolj znani 
izumi Nikole Tesle: visokonapetostni transformator, trifazni in enofazni generator 
izmenične napetosti, demonstracija delovanja neonske žarnice v električnem polju v bližini 
visokonapetostnega transformatorja, električna prebojna trdnost zraka in enofazni 
izmenični ali kolektorski motor.  
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Slika 1: Utrinek iz razstave 

 
Vabila na razstavo so bila izdelana v obliki zloženk s povzetkom vsebine razstave, navedbo 
sodelujočih in zahvalo sponzorjem. Razstavo so svečano odprli vodja projekta, ravnatelj 
šole in direktor šolskega centra. Na otvoritvi so bili izpostavljeni najbolj zaslužni dijaki, ki so 
prejeli simbolične nagrade. Razstava je bila fotografsko dokumentirana. O njej sta poročala 
tudi lokalni radio in televizija. 
 
V projektu Fizikalna analiza človeškega telesa so dijaki poizkušali prikazati fizikalne 
zakonitosti in kemijske ter biološke procese, ki potekajo v človeškem telesu. Obravnavali 
so osnovne telesne funkcije. Za gibanje, skok v daljino in hojo po rokah so prikazali statično 
analizo sil in navorov. Opazovali so sistem mišic in kit in ugotavljali velikosti ročic pri 
preprostih gibih. Izračunali so velikosti sil v mišicah in ugotovili, da so te v nekaterih 
primerah celo nekajkrat večje od sile teže človeškega telesa. Krvožilni sistem so predstavili 
kot hidravlični sistem, ki zagotavlja pretakanje krvi po telesu in pljučih, presnovni sitem pa 
kot toplotni stroj, ki zagotavlja energijo telesu, da se lahko giblje in z različnimi načini 
prevajanja toplote uravnava telesno temperaturo. Dotaknili so se valovne narave zvoka in 
svetlobe ter prikazali mehanske, električne in kemične pretvorbe na poti svetlobe in zvoka 
od čutil oziroma sprejemnikov do možganov. Vid so obravnavali kot optični sistem, ki deluje 
pravilno, če se goriščna razdalja leče spreminja pravilno, tako do se pot svetlobe skozi 
zenico in lečo konča na rumeni pegi na mrežnici. Svoje ugotovitve so predstavili v dvajset 
minutnem filmu. 
 
Projektna naloga o Družini Mach na Dolenjskem je bila še posebej zanimiva, saj je povzela 
lokalno zgodbo. Glavni namen projektne naloge je bil raziskati njihovo življenje, delo in 
zapuščino ter to približati tudi ostalim, s čimer bi pripomogli k ohranjanju kulturne 
dediščine. 
 
V projektnem poročilu je bil prikazano, kako je družina Mach prišla na Dolenjsko. Opisano 
je bilo življenje in dejavnosti članov družine Mach. V nadaljevanju je bilo bolj natančno 
opisano življenjsko delo Ernsta Macha, ki se je kot fizik uveljavil s svojim znanstveno-
raziskovalnim delom na področju gibanja teles z nadzvočno hitrostjo. Poznan je tudi po 
optičnih iluzijah zaradi lateralne inhibicije, kot pedagog, kritik in filozof. Njegova pedagoška 
vloga je pomembna, ker je zagovarjal, da mora metodika poučevanja fizike temeljiti na 
dobri razlagi in poznavanju osnovnih fizikalnih načel ter eksperimentiranju in manj na 
zapleteni matematični analizi pojavov.  
 
Zgodovina družine Mach na Dolenjskem je bila upodobljena v dokumentarnem filmu in 
prikazana na multimedijski razstavi na podoben način, kot na razstavi o Nikoli Tesli. Utrinek 
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iz razstave je prikazan na sliki 2. Za razstavo je bilo pripravljenih trinajst plakatov v 
slovenskem in angleškem jeziku. Predstava sicer ni gostovala izven Slovenije, a je bila 
priprava posterjev v Angleščini vseeno dobra lekcija za učenje strokovnih izrazov. 
 

 
Slika 2: Mach 

 
Kvaliteto razstav so prepoznale tudi nekatere osnovne šole in kulturne ustanove v regiji. 
Razstave so gostovale na treh osnovnih šolah in v enem kulturnem centru. 
 
Zaključek 

Za zaključek lahko povem, da so bili rezultati v vseh pogledih izjemni, kar potrjujejo številne 
prejete pohvale sodelavcev v stroki in širše. Ocenjujem, da so bile vsaj nekatere tematike 
tudi družbeno pomembne, obiskanost razstav pa potrjuje uporabno vrednost rezultatov. 
Mentorji so uspeli prenesti zanimanje za določeno tematiko v projektno delo in vzbuditi 
interes dijakov do te mere, da so se lotili raziskovanja. 
 
Ocenjujem, da je ključno, da so pri vsebinskem razvoju projektne naloge vključeni vsi 
udeleženci in da takrat prispevajo svoje ideje ter predloge. Na ta način se naučijo svoje ideje 
oblikovati in jih predstaviti projektnemu timu. Vsi projekti so bili multimodalni in 
interdisciplinarni, kar pomeni, da so se med realizacijo nalog pomešala znanja iz različnih 
področij, skupaj s praktičnimi aktivnostmi. Dijaki so na nek način uporabljali različna čutila 
in aktivirali različna področja v možganih. Projektne naloge so presegle meje posameznih 
učnih predmetov, ki se izvajajo na srednji šoli in tehnični gimnaziji. Multimodalnost je 
pristop, ki se spodbuja na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja, znanstveno dokazano 
pa z njo dosežemo boljše rezultate tudi v tako posebnih okoliščinah, ko moramo 
možganom pomagati, da se reorganizirajo in prevzamejo naloge poškodovanih delov. 
Pozitivni učinki multimodalnosti so zato predmet raziskav v rehabilitaciji. Če izvajamo 
interdisciplinarne projekte, bomo pritegnili več dijakov, odtis na njihovih ¨dušah¨ pa bo 
globlji. 
 
Na koncu moram poudariti še samoorganiziranje dijakov, prevzemanje osebne 
odgovornosti za izvedbo projekta in socialni vidik. Dijaki so začutili medsebojno odvisnost 
in potrebo po sodelovanju, ki je nujno za učinkovitost skupine. Zelo hitro so dojeli, da je 
končni uspeh skupine odvisen od uspešnosti vsakega posameznika. Povprečni mladostnik 
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težko dvigne pogled izza svojega mobilnega telefona, v skupini pa je bil očiten napredek v 
razvoju socialnih odnosov. Člani skupine so se začeli spontano družiti tudi v času, ko niso 
delali na projektu. Postopno so razvili občutek pripadnosti in kolegialnost. 
 
Projektni vodja vseh treh projektov pogosto zastavi vprašanje: ¨Ali lahko takšen projekt 
naredijo tudi drugi?¨ In v isti sapi poda odgovor: ¨Seveda lahko, a ga vseeno naredijo redki.¨ 
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Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje 

IGRE BREZ MEJA V PODALJŠANEM BIVANJU 
 
Povzetek 
Iz odpadnega materiala in embalaže, ki jo zbiramo skupaj z učenci, sodelavci in starši, smo 
izdelali nekaj zanimivih družabnih iger.  
Ugotavljam(o), da se učenci radi igrajo z družabnimi igrami, ki so jih sami izdelali, saj imajo 
ves čas pred očmi vložen trud in ustvarjalno delo, ki so ga vložili. Všeč jim je, da so sami 
sestavili in zapisali pravila in da lahko v dogovoru z ostalimi spremenijo pravila, če je katero 
zapleteno. Igre zato raje pospravljajo. Radi o njihovem nastanku, poteku igre in načinu 
izdelave razlagajo ostalim sošolcem ali članom družine.  
 
Ključne besede: družabna igra, odpadni material, embalaža 
 
 

GAMES WITHOUT FRONTIERS IN AFTER SCHOOL CARE PROGRAMME 
 
Abstract 
Finally, we have made a few interesting board games out of scrap material and packaging 
that we have collected together with the pupils, coworkers and parents. 
I (We) have established that the pupils like playing with the board games which they have 
made themselves, as they always have the effort and the creative work they have invested 
before their eyes. They like the fact that they have drafted and written down the rules 
themselves, and that we can change the rules in agreement with everyone, if they are too 
complicated. Therefore, they are more eager to tidy up the board games, and they like 
talking about the creation, the course and the making of the games with their schoolmates 
and family members.  
 
Keywords: board game, scrap material, packaging 
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»Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po 
pouku in je namenjena učencem od 1. do 6. razreda. 
 
Podaljšano bivanje mora biti strokovno vodeno. Vsebovati mora naslednje elemente: 

- samostojno učenje 
- sprostitvena dejavnost, 
- ustvarjalno preživljanje prostega časa 
-  in prehrano.« (Blaj, 2005, str. 6) 

 
Že nekaj let se vsakodnevno srečujem z učenci dveh skupin različnih razredov v 
podaljšanem bivanju. Delo v oddelku podaljšanega bivanja je pestro, včasih nepredvidljivo 
in naporno. Učitelj mora biti fleksibilen, iznajdljiv, dejavnosti mora prilagajati učencem, 
njihovim interesom in željam, hkrati pa je omejen prostorsko in materialno. 
 
Zadnja leta smo z učenci veliko ustvarjali v okviru ustvarjalnega preživljanja časa, vseskozi 
pa smo učiteljice opažale, da se radi igrajo družabne igre, ki jih je v šoli premalo, zato je v 
meni zorela ideja, da bi skupaj z učenci načrtovali, poimenovali in izdelali družabne igre. 
 
Družabne igre, ki jih imamo na razpolago za igro v podaljšanem bivanju, so delno uničene, 
nezanimive, vedno se kaj izgubi. Kljub spodbujanju, da bi se igrali z njimi, so raje izbirali 
rajalne igre, izštevanke, igre vlog, lego kocke in druge kocke. 
 
Zbrali smo se v krogu kot velikokrat po kosilu, da bi se dogovorili o poteku dneva. Začudeno 
so opazovali kup odpadnega materiala in embalaže sredi učilnice in plakate na tabli. Posedli 
smo se okrog te krame, ki jo zbiramo s sodelavci in mi jo vse leto nosijo določeni starši. Pred 
učenci so bili kosi blaga, večje plahte belega platna, kartonasti in plastični krogi različnih 
dimenzij, leseni valji, kvadri, papirnati in plastični krožniki, pisane plastične ploščice, lesene 
deske, usnje, obročki, lesene palice, odslužene teniške žogice, plastenke, plastična 
embalaža od skute, sira, jogurta, vrvi, vrvice in še kaj. Na moje vprašanje, kaj bi s tem počeli, 
so odgovorili, da bi ustvarjali. 
 
Razložila sem jim, da bi skupaj z njimi želela ustvariti igre, ki bi se jih igrali v podaljšanem 
bivanju, jutranjem varstvu ali rekreativnem odmoru. Ideja jim je bila všeč. 
 
Na prvi plakat so zapisali igre, ki se jih radi igrajo s starši, prijatelji, brati in sestrami.  
 
Najpogostejši odgovori so bili: 

- človek ne jezi se, 
- spomin, 
- activity, 
- črni Peter,  
- twister, 
- 4 v vrsto, 
- detektiv. 
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Na drugi plakat smo po pogovoru zapisali, kakšne igre si želimo izdelati. Družabne igre naj 
bi bile takšne, da: 

- se hitro in enostavno pospravijo,  
- imajo rezervne dele, 
- so obstojne, nelomljive in velike, 
- da se ne bi prepirali med igranjem, 
- jih lahko prenašamo iz razreda na teraso ali v telovadnico, 
- se bodo vsi lahko igrali in razumeli navodila in pravila, 
- bodo zanimive, barvne, drugačne, 
- so za 2 ali več igralcev, 
- so podobne že znanim igram ali čisto nove, 
- so primerne za igro otrok in staršev (za morebitno izdelavo doma ali skupno 

druženje) in 
- nimajo veliko majhnih delčkov. 

 
»Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči 
učencev in se odvija v pasivni in aktivni obliki. Sprostitvene aktivnosti naj se časovno 
ujemajo z biološko manjšo aktivnostjo/sposobnostjo učencev. Po možnosti naj bodo 
organizirane neposredno po kosilu. V tem času naj se učenci spočijejo in si naberejo novih 
moči za delo. Učitelj zagotovi pogoje za sprostitev in pri tem učence spodbuja, jim svetuje, 
se dogovarja in sodeluje z njimi. Učitelj mora imeti stalen pregled nad učenci.« (Blaj, 2005, 
str. 11) 
 
»Učenci: 

- razumejo in doživijo sprostitev in oddih med delom kot nujni element zdravega 
načina življenja; 

- se učijo sprejemljivih in učinkovitih načinov sproščanja in pridobivajo tovrstne 
mentalno-higienske navade; 

- zadovoljujejo svojo potrebo po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri; 
- se v situaciji igre učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti, socialne 

veščine, sprejemajo pravila in norme, razvijajo domišljijo; 
- razvijajo smisel za humor.« (Blaj, 2005, str. 12) 

 
Dogovorili smo se, da učenci dan ali 2 razmislijo, česa si želijo in ali bi to lahko izdelali iz 
zbranega (v glavnem odpadnega materiala). Igre smo prinesli od doma, si jih ogledovali in 
se pogovarjali, kaj bi ostalo od te igre in kako bi jo nadgradili. Sproščeno smo se posedli na 
terasi in se dogovorili, da se bomo pred zapisom predlogov držali nekaterih idej. 
 
»Dajemo ideje. 
Tudi najbolj divje ideje ali neumne ideje so dobrodošle. 
Povejte vse, kar vam pride na misel, najpomembnejša je količina idej. 
Bodite čim bolj sproščeni. 
Škoda je vsake zamolčane misli. 
Ne iščimo vzrokov in ne kritizirajmo. 
Ne komentirajmo. 
Nihče ni avtor idej. 
Ideje posredujemo brez podrobnosti.« (Matos, 1994, str. 30) 
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Učenci so predlagali: 
- poseben človek ne jezi se za otroke, 
- mlin za teraso, 
- spomin s smešnimi obrazi, 
- gole za majhen nogomet na terasi, 
- koše za košarko, ki bodo stali ali viseli, 
- lesene palčke bi metali in žrebali, 
- kocko bi metali in šli naprej in nazaj, 
- plezali bi po platnu, ki bi ga obesili na steno. 

 
Najprej smo izdelali igro po vzoru igre twister (kot je razvidno na sliki 1). Učenci so delali 
odtise rok in nog šestih barv na veliko belo platno. Potem so na eno veliko kocko iz gume 
nalepili 6 barvnih ploskev, na drugo pa so naredili odtise rok in nog. Najtežje je bilo pri 
oblikovanju in zapisu pravil, saj smo ves čas ugotavljali, da bomo morali še kaj dodati, zato 
jih nismo zapisali takoj. Čeprav se nam je zdelo, da je barvnih odtisov rok in nog dovolj, smo 
naknadno še dodali nekaj odtisov. Igra ima 2 stopnji zahtevnosti: 

- težjo (uporaba kocke s pikami od 1 do 6 in kocke z barvami) in 
- lažjo (uporaba ene izmed zgoraj omenjenih kock). 

 
Za igro so učenci predlagali različna imena: plezalnica, gibalnica, razmigalnica.  
 

 
Slika 1: Igra po vzoru igre twister 

 
Sledila je izdelava preprostih barvitih košev iz plastike, lesa in kartona. Obroč so učenci 
pobarvali. 2 Obroča smo povezali in fiksirali z dvema deskama. Na koše smo privezali 
mnogo barvnih ploščic (kot je razvidno na sliki 2). Na koš lahko meče posameznik ali 
skupina. Med seboj lahko tekmujejo skupine ali posamezniki. Koš zadevajo z žogicami iz 
blaga ali teniškimi žogicami z določene razdalje. 
 
Za igro so učenci predlagali imena: tenis košarka. 
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Slika 2: Izdelava košev 

 
V naslednji igri smo spontano pobarvali polno obročev različnih dimenzij. Zlepili smo jih in 
dobili lepljenko obročev. Pritrdimo jih lahko na lesen okvir ali steber na terasi. Skupina ali 
posameznik nabira točke z metanjem skozi obroče. Različne velikosti bročev prinesejo 
različno število točk. 
 
Za igro so učenci predlagali imena: obročkarija, luknjarija. 
 
Veliko veselja so imeli z izdelavo igre, ki spominja na človek, ne jezi se. Na ogromno belo 
platno je skupina učencev najprej razporedila večbarvne izrezane kroge premera 10 cm. Že 
med nastajanjem igre smo se pogovarjali, da bo vsak tekmovalec imel eno figurico. Figure 
so izdelali s kaširanjem in barvanjem 1,5 l plastenk (kot je razvidno na sliki 3). Večkrat so 
razporejali kroge in izbrali 2 barvni ploskvi, ki sta posebni: 

- črni krogi in 
- rdeči krogi. 

 

 
Slika 3: Izdelava figur 
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Kar nekaj nesoglasja je bilo glede teh ploskev, a ob določanju pravil smo se vedno vračali 
nazaj in prebrali želje, da naj bi bila pravila preprosta, vsem razumljiva. 
 
Kadar prideš s figurico na črno ploskev, se ti ne piše dobro. Črna ploskev namreč pomeni, 
da ne mečeš enkrat, dvakrat, greš za 3 ali 5 polj nazaj (navodilo je zapisano na ploskvi). 
 
Kadar pa vržeš določeno število pik in bi moral figuro »pojesti«, lahko sotekmovalca »reši« 
rdeče polje, če je vzporedno z že zasedenim poljem. Povedano drugače: na poti do cilja so 
nekatera polja podvojena, kar pomeni, da sta na istem mestu lahko istočasno 2 figuri: ena 
na rdečem polju in ena na barvnem polju zraven. Ker so imeli otroci glede te igre več 
zanimivih predlogov, bomo še izdelali kakšno različico. 
 
Za igro so otroci predlagali imena: učenec, ne jezi se, otrok, ne jezi se, hop hop do ciilja. 
 
Lesene palice smo pobarvali kot palčke pri igri mikado v različne barve. Igri smo dali novo 
– športno vsebino. Učenec brez premikanja poskuša vzeti eno palico, prebere, kaj na njej 
piše, si izbere par in oba naredita vajo. Kdor ne bo znal ali bo neuspešen, bo izločen. Ker so 
otroci lahko nemirni in neučakani, da pridejo na vrsto, je možnost tudi, da vsi delajo športne 
prvine. Nekatere je možno le na blazini (preval). Predlogov je bilo veliko; nekateri so 
zapisani na več palicah. (Nekatere športne prvine so v narekovajih, ker jih je tako 
poimenoval učitelj, pod tem imenom jih poznajo tudi otroci, zato so jih tako tudi zapisali na 
palice). 
 
Na lesene palice so zapisali: 

- kroži z glavo, 
- naredi kolo, 
- poskakuj petkrat na desni in petkrat na levi nogi, 
- naredi 10 sonožnih poskokov, 
- kroži izmenično z gležnji, 
- zmasiraj nekomu ramena, 
- naredi leže desetkrat »škarjice«, 
- naredi stoje desetkrat »škarjice«, 
- naredi pozdrav soncu, 
- naredi 5 počepov,  
- izberi si par in vozita kolo, 
- naredi svečo, 
- dotakni se tal z dlanjo, 
- kroži s koleni, 
- naredi preval naprej, 
- naredi preval nazaj, 
- naredi 5 sklec, 
- kroži z boki, 
- kroži z rokami, 
- naredi »mizico« trikrat, 
- naredi »most«, 
- naredi »lastovico«, 
- s hrbti obrnjena drug proti drugemu s plepletenimi rokami se izmenično dvigujta, 
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- naredi »tjulenjčka in strešico« trikrat. 
 
Za igro so učenci predlagali imena: športna palčkarija. 
 
Vse igre, ki sem jih predstavila do sedaj, so namenjene več otrokom.  
 
Zadnja igra je namenjena dvema igralcema za mizo ali na tleh. Skozi barvno kolebnico so 
učenci nanizali palčke za ražnjiče. Na obeh koncih palčk so v poljubnem vrstnem redu 
zalepili iz usnja izrezane kroge, trikotnike, kvadrat, srčke, deltoide in prevokotnike. Vsak lik 
je drugačne barve. Na likih so zapisane številke od 1 do 6. Npr. na srčkih so samo 3, na krogih 
4 itd.  
 
Učenca si izbereta poljubni figurici izmed zbranih v vrečki (figurice iz kinder jajčk ali druge 
podobne). 
 
Učenci so predlagali več variant te igre. 
a) Učenec vedno napreduje samo za eno polje, če vrže število pik, ki je na naslednjem polju. 

Če ni uspešen, ostane na mestu. Pri tej igri drug drugega ne moreta izločiti. Zmaga tisti, 
ki prej prispe na cilj. 

b) Kolebnico z liki obrnemo na tisto stran, kjer ni zapisanih številk. En učenec napreduje pri 
metu lihih (1, 3, 5) števil, drugi učenec pri metu sodih števil (2, 4, 6). Premakne se za toliko 
polj, kolikor pik (liho/sodo število) je na kocki. Kadar pa učenec, ki napreduje pri metu 
sodih števil, vrže liho število, se premakne za eno polje na sosedovi progi. Na svojo progo 
se lahko vrne z metom sodega števila. Kadar je učenec na sosedovi progi, ga lahko 
nasprotnik »požre«.  

 
Poleg tega da sodelujejo od zasnove, izdelave in zapisa pravil, se urijo v socialnih stikih in 
različnih drugih spretnostih (rezanje s škarjami različnih materialov, odtiskovanje, barvanje, 
kaširanje, lepljenje). 
 
Ugotavljam(o), da se učenci radi igrajo z družabnimi igrami, ki so jih sami izdelali, saj imajo 
ves čas pred očmi vložen trud in ustvarjalno delo, ki so ga vložili. Všeč jim je, da so sami 
sestavili in zapisali pravili in da lahko v dogovoru z ostalimi spremenijo pravila, če je katero 
zapleteno. Igre zato raje pospravljajo. Radi o njihovem nastanku, poteku igre in načinu 
izdelave razlagajo ostalim sošolcem ali članom družine.  
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VLOGA UČITELJA MENTORJA PRI SPODBUJANJU IN RAZVIJANJU 
USTVARJALNOSTI PRI RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH 

 
Povzetek 
Učenci se v ustvarjalnem procesu, kjer so sprejete in slišane njihove ideje, sprostijo, so 
kreativni in izvirni. Ustvarjalnost pomeni sprejemati in spodbujati različnost. Ne bojijo se 
izraziti in realizirati idej. Postajajo samozavestni, poglabljajo zavest o samem sebi, svojem 
delu in dobijo občutek pomembnosti za razred in okolje. Vsak otrok je ustvarjalen na svoj 
način. Lahko na enem ali več področjih.  
Globoko v sebi mora najti otrok sam ali še pogosteje mentor to njegovo ustvarjalnost in jo 
razvijati, poglabljati, povezovati. Ustvarjalnosti se ne sme bati ne mentor in ne učenec. Kajti 
ustvarjalen mentor motivira učence in obratno. Včasih se je treba enostavno prepustiti 
inspiraciji učencev in lastni inspiraciji. 
 
Ključne besede: fluentnost, divergentno mišljenje, samozavest, motivacija 
 
 

THE ROLE OF TEACHER-MENTOR IN ENCOURAGING AND DEVELOPING 
CREATIVITY IN DIFFERENT ACTIVITIES 

 
Abstract 
Pupils can relax, become creative and original in a creative process where their ideas are 
accepted and heard. Being creative means being able to accept and encourage diversity. 
They are not afraid to express and materialise their ideas. They become confident, they 
deepen the perception of themselves and their work as well as get the feeling of being 
important for the class and the environment. All children are creative in their own way in 
one or more areas. This creativity needs to be discovered deep down by the children 
themselves or more often than not by their mentor, they need to develop it, deepen it and 
interconnect it. Neither the mentor nor the pupil should be afraid of creativity, for a 
creative mentor motivates pupils and vice versa. Sometimes you should simply let yourself 
be inspired by the pupils and by yourself. 
 
Keywords: fluency, divergent thinking, confidence, motivation 
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Vsi se strinjamo, da je bila v prejšnjem stoletju glavna naloga šole in šolskega sistema 
predajanje znanja, v zadnjem desetletju ali dveh pa je naloga pedagoških delavcev opremiti 
otroke s strategijami in metodami, da bodo sami prišli do znanja in informacij in do njih 
vzpostavili kritično distanco. Ustvarjalnost je stranski produkt šolanja in ne cilj. Znani 
raziskovalci ustvarjalnosti ugotavljajo, da šola praviloma negativno vpliva na ustvarjalnost 
– jo zavira in duši. Ustvarjalnih otrok ne zavirajo samo učitelji, ampak pogosto tudi učenci. 
Nimajo posluha za »bedaste ideje« otrok in ne sprejemajo in spodbujajo divergentnega 
mišljenja.  
 
»Mnogi učitelji zahtevajo, da učenec misli na način, kot želijo oni. Njegov odgovor se mora 
ujemati z njihovimi pričakovanji. Drugače povedano: dopuščajo samo konvergentno 
mišljenje. » (Pečjak 1987, str. 239) 
 
Ustvarjalni način šolskega dela dopušča več poti do rešitve in ključno vprašanje: »Kaj lahko 
narediš iz tega?« Učitelj/mentor je tisti dejavnik, ki v veliki meri spodbuja in dopušča 
ustvarjalno mišljenje ali ga duši. Čim bolj so ustvarjalni učitelji, tem bolj so ustvarjalni učenci. 
Med obema obstaja prepletenost, medsebojna motivacija in inspiracija.  
 
»Burt navaja mnenje učiteljev, da je mogoče opaziti produktivno domišljijo tudi pri učencih, 
ki nimajo posebno visoke inteligentnosti. Po drugi strani pa ustvarjalnost ni prisotna pri 
mnogih učencih, ki imajo sorazmerno visok količnik inteligentnosti.« (Jurman 2004, str. 89) 
 
»Fromm je postavil človekovo potrebo po ustvarjalnosti kot njegovo temeljno in prvo 
socialno potrebo, na osnovi katere se oblikuje njegov značaj – pozitiven, če ji je dovoljeno, 
in negativen, če ji ni.» (Jurman 2004, str. 84) 
 
Bistvo ustvarjalnosti ni ustvarjanje produktov, ampak uresničevanje in potrjevanje samega 
sebe. Ko človek uresničuje sebe, spreminja zunanji svet.  
 
Burt je ugotovil, da je posameznikova ustvarjalnost sestavljena iz: 

- faktorja fluentnosti,  
- faktorja divergentnega mišljenja, 
- faktorja sprejemljivosti za nove ideje in  
- faktorja intuitivne sinteze. 

 
Fluentnost se kaže v neobičajni količini idej. Za divergentno mišljenje je značilno svobodno 
povezovanje idej, ki nimajo nič skupnega ali so si celo v protislovju. Posameznik opušča 
znane poti razmišljanja in išče nove. Sprejemljivost pomeni odprtost in fleksibilnost za vse 
novo. Posameznik pri reševanju problema združuje na intuitiven način več idej in tako 
zagleda problem v novi luči in prav to mu daje nove možnosti in zagon za novo rešitev.  
 
Kvaščev dodaja še nekatere osebnostne poteze ustvarjalnih ljudi: originalnost, 
fleksibilnost, kreativna fantazija, tolerantnost v negotovosti, odprtost in zaprtost izkustva, 
postavljanje problemov. 
 
Pod originalnostjo pojmuje nastanek nečesa novega. Posamezniki niso originalni samo v 
enem primeru, temveč vse življenje. Kreativna fantazija pomeni odkrivanje nečesa novega, 
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subjektivnega, s pomočjo izmišljanja in zamišljanja predmetov, pojmov, ki niso vezani na 
oprijemljivo stvarnost. Ustvarjalni ljudje se v negotovih situacijah ne odzovejo po ustaljenih 
vzorcih, temveč iščejo rešitve, ki so malo verjetne, zato izkazujejo visoko stopnjo strpnosti 
do nedorečenosti in nedoločenosti problema. Bistvo ustvarjalnih ljudi je v tem, da gledajo 
na stvari odprto in nestrukturirano, se ogibajo hitremu in negotovemu presojanju in 
pretehtajo vsako dejstvo. Pretirana nagnjenost k redu in gotovosti je osnova zaprtosti 
človekovega razuma. 
 
Kvaščev pri opredelitvi osebnostnih potez izhaja pretežno iz ameriških raziskovalcev, delno 
pa se opira tudi na svoje raziskovalne izkušnje.  
 
»Če izhajamo iz predpostavke, da je vsak človek ustvarjalno bitje, morami pri tem vendarle 
priznati, da vse njegovo početje gotovo ni ustvarjalno. Postavi se vprašanje, kdaj lahko 
neko človekovo dejanje ovrednotimo kot ustvarjalno in kdaj ne. Ustvarjalnost se pri človeku 
lahko pokaže v obliki procesa (kreativnost), lahko pa se ta proces opredmeti in pride do 
produkta (realizirana ustvarjalnost). Res pa je samo produkt, gledano objektivno, zanesljiv 
dokaz človekove ustvarjalnosti. Produkt ustvarjalnega dela mora imeti funkcijo 
ustvarjalnosti – vsak posameznik mu jo mora najti. Vendar tudi s tem problem ni rešen. 
Produkt je lahko izjemno ustvarjalen, vendar ni uporaben, torej je sam po sebi nesmiseln.« 
(Jurman 2004, 127–128) 
 
Po mnenju Trstenjaka je pa bistvena le ena osebnostna poteza – izvirnost. Enači jo z 
ustvarjalnostjo; v izvirnosti je jedro ustvarjalnosti. Meni, da ustvarjalnost poudarja novost. 
Novost pomeni, da nastane nekaj novega, kar prej še ni bilo. Izvirnost pa poudarja, da je 
nekaj ustvaril določen posameznik in tega ni mogoče najti pri nikomer drugem. Zanj so 
značilne poteze ustvarjalnosti: enkratnost, neprilagojenost, prevratnost, napadalnost, 
odprtost, prožnost in svobodnost.  
 
Trstenjak vidi enkratnost v tem, da posameznik izpostavi problem, ne pa da ga tudi reši. 
 
Neprilagojenost opredeljuje kot skrajno samostojnost in revolucionarno mišljenje, ki je nič 
ne ustavi na poti reševanja. 
 
Kadar je človek sposoben reševati problem, ki ni v skladu z obstoječo stvarnostjo in 
preverljivimi resnicami, ampak odkriva nove zakonitosti, omenja Trstenjak prevratnost. 
Odkrivanje novih zakonitosti je povezano s tveganjem in močjo. 
 
Odprtost omogoča človeku, da pri ustvarjanju uporabi svoje znanje in izkušnje tako, da ga 
ne ovirajo, temveč usmerjajo k cilju. Za ustvarjanje je nevarno premalo ali preveč izkušenj. 
 
Svobodnost Trstenjak pojmuje kot posameznikovo značilnost, ki jo povezuje s 
sproščenostjo, neodvisnostjo in nepogojenostjo od okolja. Svoboden je, kdor je neodvisen 
v razmišljanju in ravnanju in ni omejen s prejšnjim izkušnjami.  
 
Prožnost v mišljenju, emocijah, stališčih in vrednotah je pogoj za iskanje nečesa novega.  
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Že vrsto let vodim dramsko-recitacijski krožek na razredni stopnji; pred leti sem ga vodila 
tudi na predmetni stopnji. Vanj se vključujejo učenci različnih govornih in igralskih 
sposobnosti, vsi pa z enim ciljem: nastopati v dramski igrici (kot je razvidno na sliki 2). To 
jim je v posebno veselje in izziv. Tudi meni kot mentorici. Ustrezno dramsko igro po 
zahtevnosti in številu vlog za učence razredne stopnje sem v splošni knjižnici iskala samo 
prvo leto službovanja. Neuspešno. Od takrat naprej napišem dramske igre in skeče za 
otroke sama oz. s pomočjo otrok. Kako? 
 

 
Slika 2: Nastopanje v dramski igrici 

 
Na začetku šolskega leta prvi dve srečanji namenimo zbiranju idej za igre in se pogovorimo 
o njihovih pričakovanjih in željah. Učencem predstavim, katere igre s(m)o igrali v prejšnjih 
šolskih letih z namenom, da se ne bi ponavljali ali bi kakšen motiv (npr. prihod dobrih mož 
decembra, obdarovanje, družina z otroki, razred in učitelj …) aktualizirali in nadgradili. 
Potem z nevihto možganov izbiramo ideje: 

- Božiček, obdarovanje in recesija, 
- Božiček in (ne)zdrav način življenja, 
- pisma dobrim možem – enemu ali vsem, 
- pisma Božičku v različnih jezikih, 
- dedek Mraz/Božiček in sodobna tehnologija (pisma po elektronski pošti), 
- otroci v razširjeni, enostarševski družini, 
- prazniki in živali na kmetiji in v savani, 
- Božiček in želje živali. 

 
Potem se odločimo glede na vsebino, ali bomo igrali dramsko ali lutkovno igrico. Pri 
lutkovni igrici si vsak izbere lutko in šele ko imamo okvirno vsebino in lutke, jaz napišem 
igro. Če ustrezne lutke ni, jo izdelamo. Isto je pri dramski igrici. 
 
Skupaj smo izdelali sceno iz ogromnega kartona, ki so jo pobarvali na obeh straneh, da je 
uporabna vsaj dvakrat. Vsako leto dodatno izdelamo kaj zraven: ogromno drevo, kmečko 
hišo, nebotičnik.  
 
Z devetošolci pa smo prav tako nekajkrat uprizorili aktualne skeče na valeti ali zaključni 
prireditvi, ki so bili povezani s tegobami najstnikov v šoli, v družini s starši, brati in sestrami, 
starimi starši, prijatelji, odhodom v srednjo šolo. Kadar sem jih učila, sem si čez leto zapisala 
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nekaj »izvirnih« odgovorov, komentarjev in jih pri skeču na določenem predmetnem 
področju vključila v igrane prizore. Preden sem skeč zapisala, smo se usedli, zbrali aktualne 
slengovske izraze, vsak se je sam odločil, če želi igrati in katero vlogo bi si želel oz. katera 
vloga mu je pisana na kožo (histerična in staromodna mama, avtoritativen oče, odsotni in 
prezaposleni starši, poslušen najstnik, jezikava in predrzna najstnica, sodobna babica, tečna 
mlajša sestra, tečna učiteljica, zaupanja vreden prijatelj, skrivnostni sosed …) ter v igro 
vedno vključili aktualne dogodke (napad na WTC, razmah tajkunov, recesija, begunska 
kriza, poplave, jedrska nesreča, nov svetovni glasbeni hit ali aktualni športni uspehi …). 
Skupaj smo oblikovali okvirni koncept, jaz sem zapisala besedilo v knjižnem jeziku, učenci 
in sodelavka pa so mi potem igrico »prevedli« v narečje, če mi ni bilo blizu. Učenci so sami 
dodali slengovske izraze na ustreznih mestih. Spontano smo skozi branje kaj dodali ali 
odvzeli. 
 
Pri ustvarjalnem krožku smo z učenci razredne stopnje izdelali nekaj slovenskih književnih 
junakov iz odpadnega materiala (blago, les, karton) z namenom, da jih vključimo v lutkovne 
igre in so uporabni tudi pri urah KIZ-a v knjižnici, pri pouku ali v vrtcu. Ker izdelava lutk 
zahteva precej časa in spretnosti, je več učencev delalo eno lutko. Pred izdelavo smo si 
zapisali nekaj ciljev, ki jih je bilo treba doseči: lutka mora biti tridimenzionalna, na otip 
mehka in prepoznavna, uporabna (nelomljiva, mora stati z možnostjo premikanja). Prinesla 
sem precej slikanic, izbrali so nekaj junakov in iz razpoložljivega materiala izdelali 
povodnega moža, čarovnika Ujtataja, Piki Jakoba in Sovico Oko. Idej, načrtov in materialov, 
ki bodo »oživeli«, je še veliko.  
 
Z učenci otroškega parlamenta in mentorico smo se pred dvema letoma odločili, da za 
šolski parlament ustvarimo nekaj izvirnega. Tema je dopuščala, da bo izdelek aktualen in 
drzen. Želeli smo ustvariti nekaj, kar bo dalo misliti otrokom in odraslim. Tema šolskega 
parlamenta je bila tisto šolsko leto Pasti mladostništva. Idej več kot preveč. Katero izbrati? 
Vse. Po nevihti možganov so učenci napisali mnogo tem. Po vzoru takrat aktualne oddaje 
Vse je mogoče in ene izmed iger le-te OD A DO Ž so napisali pasti na vsako črko abecede. 
Razmišljali so tudi širše; izražali svoje mnenje do določene problematike, vse to sem 
povezala in nastal je spontan dramski prizor Pasti mladostništva od A do Ž, kateremu je 
dramatičnost dodala tudi glasba. Dostop do posnetka na 
https://www.youtube.com/watch?v=Juz8zNUqt38 
 
Kot mentorica Bralne značke vsako leto z učenci pripravimo razstavo o umetniku, ki nas 
obišče na zaključku Bralne značke ( kot je razvidno s slike 3). Pred dvema letoma smo gostili 
Deso Muck. Istega leta je dobila Ježkovo nagrado. Zbirali smo intervjuje in prispevke o njej, 
doma s(m)o spremljali televizijske in radijske oddaje, v katerih je gostovala, pripravili 
plakate o njenih delih in življenju. Vsi učenci so brali njena dela: tretješolci in četrtošolci so 
izdelovali v skupinah stripe iz zbirke Anica, učencem 1. In 2. razreda sem brala slikanico v 
podaljšanem bivanju in smo se pogovarjali o vsebini in ilustrirali, učenci tretje triade pa so 
brali zbirko Blazno resno.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Juz8zNUqt38
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Slika 3: Ob zaključku Bralne značke 

 
Maja letos smo imeli na šole zaključek projekta Spodbujanje nekajenja med mladimi. 
Pripravili smo razstavo v 2 nadstropjih: v jedilnici so na tabli z risbami in stripi osnovnošolci 
skozi različne tehnike opozarjali na škodljive posledice kajenja, v 1. nadstropju pa so izdelali 
pepelnik s cigaretami (kot je razvidno na sliki 1). Ustvarjali so v podaljšanem bivanju in 
likovnem pouku. V 1. nadstropju pa smo izkoristili arhitekturo šolskega hodnika, sredi 
katerega je dvignjen krog z ograjo. Pri likovnem krožku in pouku so učenci pobarvali 
metrske cigarete in cigaretne ogorke, pri kemiji so nanje napisali kemijske spojine, jih 
poimenovali in napisali, kako in katerim delom telesa škodijo. Krog smo pokrili z belo 
tkanino, vanj posuli pepel in nastal je ogromen pepelnik. Učenci podaljšanega bivanja so 
razmišljali in zapisali misli o tem, zakaj jih moti, da nekdo od njihovih bližnjih kadi, in misli 
polepili po »pepelniku«. Slišali so, da kajenje povzroča raka in črna pljuča, zato so izdelali iz 
kartona raka in človeško telo s črnimi pljuči. Skozi pogovor smo ugotovili, da je brez 
cigaretnega dima zrak čist, prijeten in narava lepih barv. Kadilci pa onesnažujejo zrak in 
škodijo sebi in drugim živim bitjem, zato smo v podaljšanem bivanju z barvnimi milnimi 
mehurčki pobarvali bele kartone, izrezali metuljčke in nekatere pobarvali s sajami. Obesili 
smo jih na sobno smreko sredi »pepelnika«. Učenci predmetne stopnje so naredili anketo 
o kajenju med mladimi in rezultate predstavili ob drevesu, ki ga požirajo ognjeni zublji. 
Nespametno odvržen ogorek povzroči tudi mnoge požare. V razstavo smo vključili 
konkretne in abstraktne predstave otrok. 
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Slika 1: Izdelava pepelnika s cigaretami 

 
Nekaj let sem učence predmetne stopnje poučevala zgodovino. V 6. razredu so spoznavali 
zgodovinske vire. Da bi jih spoznali konkretneje, jih prijeli v roke, slišali kaj o njihovi uporabi 
nekoč, smo zbirali materialne in pisne vire učencev od 1. do 9. razreda. Predmete smo 
razstavili, jih poimenovali, gospod, ki nam je zaupal več svojih predmetov za razstavo, je 
prišel v podaljšano bivanje in k pouku in nam predstavil mnoge predmete in način življenja 
nekoč (kot je razvidno na sliki 4). Prevladovali so predmeti iz kuhinje, kmečko orodje, 
mnoge fotografije, nekaj oblek, mnogo pisem, izpiskov iz katastrske knjige, pogodbe. 
Zadnji teden junija smo se s kolesi odpravili po občini in spoznali bogato kulturno dediščino 
kraja: kovaški in kolarski muzej ter mlin. 
 

 
Slika 4: Predstavili so nam predmete in način življenja nekoč 

 
Leta 2016, ko je minilo 25 let od osamosvojitve Slovenije smo se z učenci predmetne stopnje 
pri pevskem zboru lotili novega podviga: ovekovečiti spomin na osamosvojitveno vojno. 
Generacije, ki jih poučujemo, niso doživele in ne vedo nič o osamosvojitveni vojni. Pri pouku 
je tej temi v 9. razredu zgodovine namenjena ura ali 2 in še takrat smo povabili veterane iz 
Društva Sever, da so nam na splošno in konkretno predstavili osamosvojitveno vojno. Tisto 
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leto pa so učenci doma povprašali starše in stare starše, kako in kje jih je presenetila 
desetdnevna vojna. Šli smo na teren, posneli njihove spomine in doživetja. Izpovedi staršev, 
sosedov so se jih zelo dotaknile. Sodobnost smo želeli povezati z bolečo preteklostjo, zato 
smo skupaj napisali pesem, ki so jo učenci zapeli pri pevskem zboru. Dokumentarno gradivo 
bo ostalo kot spomin in opomin na desetdnevno vojno, pesem pa je bila ustvarjena z 
upanjem na boljši jutri. 
 
Letošnjo zaključno prireditev smo soustvarjali jaz, sodelavka in vsi sedmošolci. Zaključna 
prireditev je bila v občinski dvorani. Skozi formativno spremljanje smo si razdelili naloge in 
zadolžitve. Učenci so se dobivali z mano ali sodelavko pred poukom. Na srečanju so zapisali 
cilje, ki so jih želeli doseči.  
 
Naši cilji za zaključno prireditev (na plakatu): 

- dokazati, da smo zmožni narediti tako veliko stvar, 
- zanimiv program, 
- narediti uspešno sceno, ki bo gledalce pritegnila in nas sprostila, 
- da bo ravnateljica ponosna na nas, 
- vključiti dan državnosti, 
- vključiti ravnateljičin in županov govor, 
- podelitev priznanj za športne dosežke, 
- zaključna prireditev v modernem stilu, 
- povezati ljudi s sceno in IKT-jem, 
- posloviti se od šolskega leta in devetošolcev, 
- vključimo minuto za zdravje in 
- da ljudje ne zaspijo. 

 
Večina učenk je ustvarjala sceno. Dogovor je potekal sproti, spontano, sceno smo postavili 
na oder nekaj dni prej, saj je včasih potrebno kaj dodati, prilagoditi ipd. Nekaj učencev je 
sestavljalo in pisalo PP predstavitev, na kateri smo zbrali vse pomembne dosežke učencev 
v preteklem šolskem letu. Ta se je vrtela pred prireditvijo. 2 učenki sta pisali vezni tekst za 
zaključno prireditev. Pri prireditvah (po mojih izkušnjah) je dobro okvirno začrtati osnovno 
misel, ki povezuje sceno, program in vezni tekst, nikakor pa ne vztrajati pri togo 
zacementiranem scenariju, ki si ga zamisli učitelj koordinator. Učenci so skupaj z nama iz 
dneva v dan prinašali nove ideje, ki smo jih skušali vključiti v prireditev (npr. scena bo ladja 
z vrvjo, privezana na pomolu, mi potniki, ki se bomo vkrcali na križarko in križarili, v sceno 
smo vključili zvok ladje, rešilni jopič, živahen program na palubi, kovčke, sončna očala, 
branje veznega teksta s tablic itd.). Ves čas so rabili spodbudo in potrditev, da so na dobri 
poti in zmorejo. Učencem je bilo všeč, da smo vključili njihove ideje, besede, zato so iz njih 
neobremenjeno vrele novi predlogi za to ali naslednjo prireditev.  
 
Učenci se v ustvarjalnem procesu, kjer so sprejete in slišane njihove ideje, sprostijo, so 
kreativni in izvirni. Ustvarjalnost pomeni sprejemati in spodbujati različnost. Ne bojijo se 
izraziti in realizirati idej, izrečejo dobronamerno kritiko sošolcu ali sošolki z namenom, da 
bi nekaj izboljšali. Postajajo samozavestni, poglabljajo zavest o samem sebi, svojem delu in 
dobijo občutek pomembnosti za razred in okolje. Vsak otrok je ustvarjalen na svoj način. 
Lahko na enem ali več področjih.  
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Globoko v sebi mora najti otrok sam ali še pogosteje mentor to njegovo ustvarjalnost in jo 
razvijati, poglabljati, povezovati. Ustvarjalnosti se ne sme bati ne mentor in ne učenec. Kajti 
ustvarjalen mentor motivira učence in obratno. Oboji se spodbujajo, sodelujejo, včasih nam 
s kakšno tehnično rešitvijo ali nasvetom pomaga tudi učitelj tehnične vzgoje ali hišnik.  
 
Ustvarjalen učitelj/mentor, se ne boji novih izzivov, ampak se jih veseli. Skupaj z učenci 
razmišlja, spodbuja nenavadne ideje, dopušča različne poti in rešitve, spodbuja učence k 
skupnemu sodelovanju. Učenci pri takih dejavnostih začutijo, da se lahko izrazijo, da 
obstajajo mnoge poti in ni enoznačne rešitve.  
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Breda Vöröš  
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana 

SOBOTNA ŠOLA PO MERI UČENCEV 
 
Povzetek 
Uspešnost vključevanja vseh otrok v dejavnosti šole je odvisna od klime v vzgojno-
izobraževalni ustanovi, to pa s svojo komunikacijo soustvarjajo strokovni delavci, učenci in 
njihovi starši pa tudi zunanje institucije. Nujno je ustvariti klimo, ki zagotavlja, da je vsak 
učenec slišan. 
Ponudba razširjenega programa zajema področja in dejavnosti, ki so prvotno namenjeni 
nadarjenim učencem.  
Vključujoče šole stremijo k temu, da bi vsak učenec imel možnost izbire katere od 
dejavnosti iz razširjenega programa, bodisi so to nadarjeni učenci bodisi učenci s posebnimi 
potrebami ali »povprečni« učenci. 
 
Ključne besede: vključujoča šola, nadarjeni, razširjeni program 
 
 

SCHOOL ON SATURDAY – ACTIVITIES SUGGESTED BY PUPILS 
 
Abstract 
One of the factors influencing success of integration of children with special needs into an 
educational institution is the atmosphere in the mentioned institution which is defined by 
the communication between professional school staff at school as with pupils, their 
parents and outside institutions. It is essential to create an environment that assures that 
no pupil stays overlooked in the integration process. 
The offer of an extended program covers areas and activities which are primarly intended 
for gifted pupils. 
Goal of inclusive eduaction is that every pupil – gifted pupil, pupil with special needs or an 
»average« pupil - has an option to choose activies offered in extended program. 
 
Keywords: inclusive school, gifted, extended program, 
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1 Uvod 

Pod besedno zvezo »vključujoča šola« razumemo vključevanje vseh učencev v vsej 
različnosti njihovih (p)osebnih potreb, a tudi profesionalni razvoj učiteljev in šole kot učeče 
se skupnosti. Pomembno je upoštevanje želja in potreb vseh vključenih in osmišljanje učne 
izkušnje. V vključujoči šoli je potrebno graditi odnose, ki učence podpirajo, da zaupajo v 
svoje zmožnosti, si zastavljajo pogumne cilje in udejanjijo svoje potenciale. V vključujoči šoli 
se vsi učenci počutijo sprejeti.  
 
Pri tem ne smemo zanemariti nove vloge strokovnih delavcev. Spremembe v paradigmi 
lahko pri njih privedejo do negativnih občutkov in pomanjkanja samozaupanja. To je razlog, 
da je v vključujoči šoli potrebno ustrezno pozornost nameniti tudi šolskemu kadru in s tem 
vplivati na klimo. 
 
Šola ne more biti vključujoča, če ne »slišimo« tudi staršev.  
 
Vključujoča šola je torej tista, v kateri se vsak učenec dobro počuti, pri tem pa mu ob strani 
stoji kompetentni in usposobljeni učitelj, ki sodeluje z učenčevimi starši. 
 
Učenci se v šoli počutijo sprejete ob njim naklonjeni šolski klimi, ki je izredno pomembna in 
vpliva na odnose.  
 
V vključujoči šoli se sliši glas učencev, ko predlagajo, »kritizirajo« ali kako drugače sodelujejo 
pri oblikovanju življenja šole. 
 
Učenci preko organov skupnosti učencev šole in otroškega parlamenta sodelujejo pri 
sooblikovanju in načrtovanju dela na šoli. 
 
2 Nadarjeni učenci 

Večina ob besedi nadarjenost najprej pomisli na izjemno sposobnost ali več sposobnosti, ki 
odlikujejo posameznika in mu tako omogočajo izjemne dosežke na področju delovanja. 
Pričakujemo, da je nadarjeni učenec tisti, ki na učnem področju dosega same superlativne 
rezultate in ima brezhibno vedenje in odnos do okolja.  
 
Poznamo več različnih definicij nadarjenosti, ki so se z leti razvijale in dopolnjevale. Skupina 
nadarjenih ne more biti etiketirana, saj je vsak izmed njih nekaj posebnega, njihova 
nadarjenost pa se izkazuje v različnih oblikah in razsežnostih. 
 
V starejših definicijah se je nadarjenost pogosto enačilo z inteligentnostjo oz. umsko 
sposobnostjo posameznika (Kukanja Gabrijelčič, 2015a). Premik na tem področju je leta 
1962 naredil Torrac, ki je ugotovil, da bi v primeru enačenja nadarjenosti in inteligentnosti 
bilo nadarjenih le 25 % vseh tistih, ki na testih ustvarjalnosti dosegajo visoke rezultate. 
Določeni odstotek nadarjenih otrok lahko dosega visoke rezultate tudi na inteligenčnostnih 
testih, vendar je teh zelo malo.  
 
Danes se najpogosteje uporablja definicija nadarjenih iz Zakona o izobraževanju nadarjenih 
ZDA iz leta 1978, ki pravi, da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so ali na 
predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na 
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intelektualnem, ustvarjalnem, specifičnem akademskem ali umetniškem področju in ki 
poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti  
(V: Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology, str. 447). Omenjena opredelitev 
nadarjenosti je tudi v Sloveniji osnova koncepta za odkrivanje in delo z nadarjenimi. 
V strokovni literaturi (Ferbežer, 1994) lahko zasledimo več definicij nadarjenosti različnih 
avtorjev: 
- Witty: »Nadarjen je tisti, katerega dosežki in storitve so značilno izstopajoče na katerem 
koli dragocenem področju človekove aktivnosti.«  
- Suption in Luecking: »Nadarjen je tisti, ki ima razvitejši živčni sistem okarakteriziran s 
potencialom za reševanje nalog, ki terjajo visoko stopnjo intelektualne abstrakcije in 
ustvarjalne domišljije.«  
- Dehaan in Havighurst: »Nadarjeni otroci so tisti posamezniki od vrtca do srednješolske 
starosti, ki izkazujejo neobičajne obete v nekem družbeno koristnem področju in katerih 
talente je mogoče spodbujati.« 
Ameriški psiholog Renzulli podaja definicijo nadarjenosti, ki zajema tudi socialno 
komponento (Ferbežer, 2002): »Nadarjenost je sestavljena iz interakcije nadpovprečne 
splošne intelektualne sposobnosti, visoke stopnje zavzetosti za izpolnjevanje nalog 
(motivacije) in visoke stopnje ustvarjalnosti.« 
Howard Gardner v knjigi Razsežnosti uma (Teorija o več inteligencah) nakazuje, da ima 
lahko posameznik presežek umskega potenciala na specifičnem področju, tako kot je lahko 
več različnih področij nadarjenosti. 
 
Po raziskavah sodeč najdemo pri nadarjenih učencih nekatere specifične osebnostne 
lastnosti, vendar pa med njimi obstajajo razlike. Nadarjeni otroci se od ostalih otrok 
razlikujejo predvsem na miselno-poznavnem, učno-storilnostnem, motivacijskem in 
socialno-čustvenem polju. 
 
Nadarjeni otroci že zgodaj prevzamejo odgovornost, pogosto imajo vlogo vodje. Med 
otroki postanejo priljubljeni in so velikokrat izbrani za vodje v različnih aktivnostih 
(Cvetković-Lay, 1995). Ob tem je potrebno biti pozoren, da ob tej vlogi ne postanejo 
arogantni, saj na ta način lahko izgubijo priljubljenost in se soočijo s čustveno stisko. 
 
Nekateri nadarjeni otroci so lahko tudi učno neuspešni in vedenjsko težavni učenci. Pri njih 
opazimo značilnosti, ki jih ovirajo pri doseganju učnih ciljev.  
 
3 Obvezni in razširjeni program osnovne šole 

Osnovne šole po trenutno veljavni zakonodaji (Zakon o osnovni šoli) izvajajo obvezni in 
razširjeni program dejavnosti.  
 
Med obvezni program spadajo bazični predmeti in obvezni izbirni predmeti ter ure 
oddelčne skupnosti. 
 
Razširjeni program zajema dodatni in dopolnilni pouk, neobvezne izbirne predmete, 
podaljšano bivanje, jutranje varstvo in interesne dejavnosti. Prav slednje so poleg 
dodatnega pouka namenjene predvsem nadarjenim učencem. Šole v okviru razširjenega 
programa pripravljajo tudi druge oblike dejavnosti, kot je npr. šola v soboto oz. sobotna 
šola. 
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4 Primer organizacije in izvedbe sobotne šole po meri učencev 

Na OŠ Miška Kranjca Velika Polana smo v šolskem letu 2017/2018 v okviru sobotne šole 
pripravili dejavnosti, ki so jih učenci predlagali v okviru dela v delavnicah in na zasedanju 
šolskega otroškega parlamenta. 
 
Učenci so si med drugim želeli spoznavati tuje jezike, skrbeti za živali in imeti več 
praktičnega pouka. Želeli pa so tudi sodelovati v aktivnostih, kot sta priprava jedilnikov in 
priprava hrane. 
 
V sodelovanju s ŠSS sem pripravila predlog dejavnosti in ga predstavila učencem druge in 
tretje triade oz. v oddelkih od 4. do 8. razreda. Predlog je zajemal štiri ponujene dejavnosti: 

- bralna urica s terapevtskimi psi (Zavod 5), 
- v notranjosti reševalnega vozila (predstavi voznik reševalnega vozila in reševalec), 
- ustvarjanje iz odpadnega materiala,  
- španščina na pokušino (volonterki). 

 
K dejavnostim »Šole v soboto« so se prijavili tako nadarjeni učenci, učenci s posebnimi 
potrebami kot tudi učenci brez statusa.  
 
Na šoli je bilo v šolskem letu 2017/2018 v oddelkih od 4. do 8. razreda 94 učencev. Med njimi 
je 17 potrjenih nadarjenih učencev in 12 učencev s posebnimi potrebami. Sobotne šole se je 
udeležilo skupno 18 učencev, kar predstavlja 19,15 % vseh učencev v oddelkih od 4. do 8. 
razreda, štirje učenci s posebnimi potrebami (33,33%) in trije (17,65%) nadarjeni učenci. 
Delež sodelujočih učencev s posebnimi potrebami je bil 22,22%, delež sodelujočih nadarjenih 
pa 16,67%. Med ostalimi učenci je bilo tudi nekaj učencev z učnimi težavami. 
 
Dejavnosti so potekale na tretjo marčevsko soboto v dopoldanskem času. Udeleženci so se 
razdelili v dve skupini glede na starost in kolobarili med dejavnostmi. Med odmori so 
pripravili manjše prigrizke, s katerimi so si postregli v šolski jedilnici. Po končanem delu so 
složno pospravili prostore in uporabljeni material. Zapiske iz jezikovne delavnice so vzeli 
domov, izdelek iz odpadnega materiala (iz zamaškov izdelani logotip šole) pa postavili na 
ogled ostalim učencem šole.  
 
 Učenci so poleg izdelkov pridobili pomembne in dragocene izkušnje in spoznanja iz 
reševalnega vozila in druženja s terapevtskimi psi, ki jih bodo še dolgo pomnili.  
 
Po zaključenem delu je sledila evalvacija vseh udeležencev v obliki kratke debate. 
Izpostavljeno je bilo enotno mnenje, da si podobnih dejavnosti želijo tudi v prihodnje.  
 
Za vse udeležence je bil pomemben tudi trenutek, ko so prejeli potrdila o sodelovanju v 
sobotni šoli. 
 
Utrinke in kratki zapis so učenci objavili na spletni strani šole (http://www.os-
velikapolana.si/sobotna-sola/). 
 
  

http://www.os-velikapolana.si/sobotna-sola/
http://www.os-velikapolana.si/sobotna-sola/
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5 Zaključek 

Organizatorki dejavnosti sobotne šole sva analizirali in evalvirali organizacijo in izvedbo 
dejavnosti. 
 
Prišli sva do ugotovitve, da se nadarjeni učenci kljub nekaterim izstopajočim področjem 
bistveno ne razlikujejo od učencev s posebnimi potrebami in ostalih učencev. Vsem je 
skupna želja po aktivnem sodelovanju in možnosti sokreiranja dogajanja. 
 
Pozitivno preseneča podatek v kolikšni meri so se dejavnosti razširjenega programa, ki je 
prvenstveno bila namenjena nadarjenim učencem, udeležili učenci s posebnimi potrebami 
in učenci z učnimi težavami. 
 
Pri spremljanju in opazovanju udeležencev v drugačnih, neformalnih in neobveznih 
dejavnostih je bilo opaziti dobro, neprisiljeno in sproščeno sodelovanje med njimi ne glede 
na status. Zdelo se je, kot da so pozabili na učne dosežke, ki jih pri rednem pouku 
»rangirajo«. Verjetno je k temu prispevalo tudi dejstvo, da izvajalci dejavnosti niso bili 
učitelji, ki jih poučujejo. 
 
Pri dejavnostih šole razširjenega programa je pomembno slišati glas učencev, to je 
pomemben korak k vključujoči šoli. 
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Nataša Vrabl  
Osnovna šola Mala Nedelja 

ZELENI PRSTKI – RAZŠIRIMO PROSTOR UČENJA 
 
Povzetek 
Izrazite razlike med mestnim in vaškim okoljem vedno bolj izginjajo. Prav tako bledijo 
stereotipne razlike med mestnimi in vaškimi prebivalci. Ni več pravilo, da so mestni otroci 
naprednejši po znanju, ne znajo pa nič o naravi in obratno, da so vaški otroci nepopisan list 
papirja, glede narave, kmetovanja, obdelovanja površin in mehanizacije pa včasih vedo več 
kot učitelj.  
Žal vedno več otrok danes preživi svoj prosti čas pred televizorji, računalniki, mobilnimi 
telefoni in drugimi elektronskimi napravami. Neposredni stik z naravo se vedno bolj 
izgublja. Prekinja se povezanost med ljudmi in okoljem. Zmanjšujeta se pomen in 
spoštovanje do narave. 
In zato iz leta v leto se kaže večja potreba, da učencem ponovno ponudimo košček zemlje, 
na katerem lahko skupaj raziskujemo in znova odkrivamo neomejene možnosti, ki nam jih 
ponuja narava. 
 
Ključne besede: narava, učenje, vrt, zelišča 
 
 

GREEN THUMBS – EXPAND THE LEARNING SPACE 
 
Abstract 
The conspicuous differences between urban and village environment are increasingly 
disappearing. Stereotypical differences between city and village residents are also fading. 
There is no longer the rule that urban children are more advanced in knowledge, but they 
do not know anything about nature and on the contrary, that village children are newbies; 
sometimes they know more than a teacher about nature, farming, cultivation, and 
mechanization. 
Unfortunately, more and more children today spend their free time on TVs, computers, 
mobile phones and other electronic devices. Direct contact with nature is increasingly 
losing. The connection between people and the environment is broken. The importance 
and respect for nature are reduced.  
Therefore, from year to year, there is a growing need to re-offer pupils a piece of land, 
where we can explore together and rediscover the unlimited possibilities offered by 
nature. 
 
Keywords: nature, learning, garden, herbs 
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Uvod 

Čeprav se naša šola nahaja v vaškem okolju, sem iz leta v leto opažala, da naši učenci niso 
več tako močno vpeti v kolesje kmetovanja. Ni več samoumevno, da se vsi učenci v razredu 
razumejo na obdelovanje kmetijskih površin, kmetijsko mehanizacijo, kmečka opravila, 
živali, opravljanje živine… Na začetku mojega službovanja, bi lahko te teme v prvem triletju 
kar izpustila, saj so učenci ogromno vedeli o njih. Včasih sem se morala kar pošteno 
potruditi, da sem dohajala vso mehanizacijo, nove priključke, nove vrste rastlin, pasme 
živine… Hodili smo na strokovne ekskurzije na bližnje kmetije, kjer so nas sprejeli odprtih 
rok. Otroci so bili naši strokovni vodiči po sadovnjakih, vinogradih, njivah, vrtovih in hlevih. 
Nobeno delo jim ni bilo tuje. 
 
Kaj pa danes? 
V šolo vstopajo novodobni otroci, kar se pozna tudi v našem vaškem okolju. Doma vedno 
manj sodelujejo pri vsakodnevnih opravilih, čeprav nekateri še imajo kmetije. Zanje 
večinoma skrbijo dedki in babice, otroci pa so zaradi varnosti raje v hiši. 
 
Zato iz leta v leto opažam, da je potrebno te teme znova obuditi, otrokom ponovno 
vzbuditi zanimanje za našo naravo in jim ponovno odkriti, da je naša narava »uporabna«. 
 
Jedro 

Ker smo v vaškem okolju, je rešitev kar na dlani. Samo ideja, malo iznajdljivosti, malo 
načrtovanja, nekaj orodja za začetek in navdušeni učenci. Tako je naša učilnica raztegnila 
svoje zidove na ogromno zelenico, ki se razprostira okrog in okrog šole. 
 
Najprej smo si ogledali »teren«, pretehtali kup zanimivih idej in se odločili. Naredili si bomo 
svoj vrtiček.  
 
Vrt je že od nekdaj pomemben človekov življenjski prostor in ga povezuje z naravo. Daje 
mu hrano, omogoča stik z naravo, je oaza miru in počitka, kotiček za sprostitev, razmislek 
in pogovor. Je navdih umetnikom in filozofom. 
 
Kot učiteljica sem se popolnoma strinjala s temi nazori, saj vem, da lahko na podlagi te ideje 
uresničimo ogromno različnih ciljev, ki niso vezani le na pridobivanje znanja o kmetovanju, 
obdelovanju, rastlinah, ampak mnogo več. Podpora moji tezi je ogromno literature 
strokovnjakov in številne raziskave, ki dajejo vedno večji poudarek izkustvenemu učenju in 
motu nazaj k naravi, saj na otroke deluje zelo pozitivno v več obzirih (Fjørtoft, 2000, 
Fjørtoft, 2001, Crain, 2001, Schultz in sod., 2004, Györek, 2012). 
 
Koncept odprtega učnega okolja izhaja iz konstruktivistične teorije učenja. 
Konstruktivizem spodbuja ustvarjanje okolja, v katerem lahko otroci in mladina pridobijo 
znanje z iskanjem odgovorov na pomembna vprašanja (pogosto imenovana „pristna 
(izvirna) vprašanja“). Konstruktivistično učno okolje omogoča učencem, da sodelujejo v 
skupinah, skupaj raziskujejo, razmišljajo, razpravljajo in rešujejo probleme. V zadnjih dveh 
desetletjih je izjemno pomembno za poučevanje različnih predmetov in znanstvenih 
disciplin (Aviram, 2000).  
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Naš vrtiček omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega 
pouka: pouk v naravi, organizacija izvenšolskih aktivnosti, koristno preživljanje prostega 
časa, usvajanje novih znanj, veščin in navad in to vse v zdravem okolju. 
 
Učenec je ves čas aktivni člen, dela sam, dela v skupini, razume, zakaj dela, ve, kaj bo 
produkt, razmišlja, raziskuje, primerja, sodeluje, se posvetuje, išče rešitve. Spoznava 
različne oblike dela: eksperimenti, praktična dela, različne oblike samostojnega učenja, 
delo v skupinah … 
 
Zavedam se, da vrt predstavlja izredno vzgojno noto, če je dobro strokovno zasnovan, 
estetsko urejen in organizacijsko ter tehnično dobro postavljen. Učence lahko povežemo z 
naravo, ki je glavni vir njihove prehrane, jih naučimo osnov vrtnarjenja in spretnosti ter 
znanja. Tukaj združimo celovit pristop, medpredmetno povezovanje več predmetov: 
matematika, spoznavanje okolja, slovenščina, umetnost, šport, likovna umetnost.  
 
Ne le to, preko vrtička učencem pokažem družbeno odgovornost do okolja in jim ponudim 
prve korake v ekološko vzgojo. 
 
Torej, ciljev je na pretek, ni ga boljšega kot učilnica v naravi!  
 
Tega so se zelo dobro zavedali že v preteklosti in so kljub večinoma vaškemu prebivalstvu 
nastajali prvi šolski vrtovi že leta 1869 predvsem zaradi zavzetosti posameznih učiteljev. 
Eden prvih zapisov o šolskih vrtovih na Slovenskem sega v leto 1842, ko je Anton Martin 
Slomšek (1800-1862), pobudnik začetnih in ponavljalnih nedeljskih šol, v knjigi »Blaže in 
Nežica v nedeljski šoli« zapisal poglavje o sadjarstvu. O pomenu sadjereje je pisal tudi učitelj 
Peter Musi (1799-1875) iz Šoštanja. Pri pouku je zagovarjal nazorni pouk in trdil, da so slike 
sicer lepe, da pa je pomembneje pokazati učencem čim več v naravi, jih peljati ven in skupaj 
z njimi praktično preizkušati in spoznavati snov. Tako je konec 40-ih let 19. stoletja zasadil 
sadovnjak pod farno cerkvijo, pri šoli pa je imel čebelnjak in vinograd, v katerem je svoje 
učence ter vse zainteresirane učil umetnosti cepljenja trt in sadnih dreves. 
 
Leta 1869 je državni ljudskošolski zakon postavil temelje šolskim vrtovom na učiteljiščih in 
ljudskih šolah, s tem so postali del učnega načrta vse do leta 1941. Zakon je določal, da se 
vsakemu učiteljišču odkaže primeren kos zemlje »za vajo v kmetijskih delih«; vrt se naj uredi, 
če je le mogoče, pri vsaki šoli na deželi, in sicer zraven šolskega poslopja ali vsaj blizu šole, 
obsegal pa naj bi najmanj tri are in ne več kot šestnajst arov. 
 
Sprva so bili šolski vrtovi drevesnice, postopoma se je sadnemu drevju pridružilo še drugo 
rastlinje, kjer so upoštevali tudi že kolobarjenje. Pojavila se je potreba po izrisanem načrtu 
šolskega vrta. 
 
Učitelji so se zavedali učno-vzgojnega pomena šolskega vrta za učence in napisali kar nekaj 
knjig ter člankov na to temo. Prvo obširnejšo slovensko knjigo s področja šolskih vrtov je 
po naročilu kmetijskega ministrstva leta 1888 napisal kmetijski strokovnjak in učitelj Gustav 
Pirc z naslovom »Vrtnarstvo s posebnim ozirom za obdelovanje in oskrbovanje šolskih 
vrtov.« 
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Učitelji so poudarjali različne odlike šolskega vrta. Predvsem vsesplošno korist, ki so jo imeli 
vaščani s pridobivanjem boljših semen in sadja z vrta ter poučevanje učencev o poljedelstvu 
in vrtnarstvu, o sadjereji in vinarstvu. Šolski mladini naj bi vcepili ljubezen do vrta in vrtnih 
pridelkov – tako naj bi preprečevali lomljenje mladih dreves, trganje cvetlic, teptanje zelišč. 
Z ljubeznijo do rastlin naj bi vzgajali tudi ljubezen do živali. Kmalu so šolski vrt povezali z 
duševno in telesno vzgojo učencev. Z aktivnostjo na vrtu naj bi vzgajali ljubezen do 
bližnjega, redoljubnost učencev, delavnost in krepitev celega telesa. Veselje do dela naj bi 
bila nepogrešljiva vrednota v etičnem oziru – otroci naj bi delali z veseljem in s tem 
izpolnjevali ne le dolžnosti, ki jih imajo v šoli, temveč tudi zunaj šole in si tako prizadevali 
pospeševati občo blaginjo. Za to pa je bilo potrebno tudi učiteljevo veselje do vrta. 
 
Prva svetovna vojna je pomenila prvi mejnik za šolske vrtove, ki so se do takrat že lepo 
uveljavili. Vojni čas je pokazal, da znanje, ki si ga učenci pridobijo na vrtu, ni pomembno le 
za kmečko ampak tudi za mestno prebivalstvo. 
 
Zakon o narodnih šolah iz leta 1929 je zahteval obvezno ureditev šolskega vrta za 
podeželske šole, za mestne pa po njihovih zmožnostih. Poudaril je pomen šolskega vrta za 
učne namene, zlasti za pouk prirodoznanstva, za praktične vaje iz kmetijstva, pa tudi za 
praktični gospodinjski pouk za dekleta. 
 
Število vrtov se je po letu 1945 postopoma zmanjševalo. Ponekod so jih sčasoma izpodrinila 
igrišča, njihove površine so se krčile tudi zaradi širjenja parkirišč. Spreminjanje 
namembnosti šolskih zelenih površin je odsevalo družbene spremembe miselnih vzorcev 
posameznikov (tudi kot posledica industrializacije družbe, opuščanja lastne pridelave 
zelenjave in sadja). 
Šolski vrtovi niso bili več sestavni del rednega učnega programa, po letu 1953 so se razvijali 
v sklopu šolskih interesnih dejavnosti v obliki krožkov (vrtnarski, hortikulturni krožek ali 
pod imenom šolski vrt) in kot proizvodno delo učencev v obliki šolske zadruge. Pionirska 
zadruga je bila posebna oblika delovanja učencev, ki je svoje naloge uresničevala v obliki 
proizvodnega dela na zadružni osnovi. (Ribarič 2014, str. 8) 
 
Dokazov in pozitivnih dejstev je torej dovolj, da se odločimo za svoj košček zemlje. Edino 
vprašanje je, kam, pod katere teme, aktivnosti med rednim poukom kot učitelj umestiti vse 
te minutke in urice prebite v naravi, saj nikjer, v nobenem učnem načrtu ni zapisanega 
nobenega konkretnega predloga. Na začetku svoje strokovne poti, se verjetno ne bi upala 
spuščati v takšne poteze. Danes, po osemnajstih letih prakse, pa že vem, da sem kot 
učiteljica avtonomna, si drznem in upam delati v dobrobit učencev in znam presoditi, od 
katere aktivnosti bodo učenci odnesli največ. Kljub temu sem pregledala tudi učne načrte, 
da bo zadoščeno še strokovni plati in našla naslednje cilje: 
 
Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja: 

- razumejo, da rastline gojimo za hrano (polje in vrt) in da za pridelavo potrebujemo 
orodja in stroje; 

- znajo s poskusi ugotoviti, da mlade rastline lahko zrastejo iz semen, čebulic, 
gomoljev, podtaknjencev; 

- spoznajo vrt kot življenjsko okolje; 
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- znajo utemeljiti, zakaj rastline bolj kot živa bitja za življenje potrebujejo tudi svetlobo 
in vodo z rudninskimi snovmi; 

- vedo, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo (hrana, zrak, voda), predelujejo in v 
okolje oddajajo; 

- vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast in 
razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje; 

- poznajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo družabnost, povezano s 
prehranjevanjem (Učni načrt za spoznavanje okolja 2011, str. 11-12) 

 
In kot priporočilo v učnem načrtu dodano, da moramo učencem pri skrbi za rastline 
omogočiti čimvečjo samostojnost, zato mora biti pouk organiziran tako, da učenci lahko ob 
njem razvijajo svoje zamisli in odkrivajo spoznanja ob konkretnih situacijah. Učitelj bi naj 
sprva še vodil dejavnosti, pozneje pa postopoma povečeval aktivnost učencev.  
 
In kako smo se mi lotili našega vrtička? 
 
Najprej naj povem, da ta projekt ni bil zastavljen za nek časovni okvir. Na primer, da vse to 
uresničimo v enem letu. Ravno nasprotno. Z idejo smo pričeli že pred tremi leti in jo 
postopoma nadgrajevali. Ideja in vtriček sta rasla z nami, tako kot se razvijajo in rastejo 
rastline. Najprej smo posadili seme, iz tega semena je zrasel kalček, iz kalčka rastlinica, iz 
rastlinice rastlina, ki je zacvetela in ustvarila novo seme.  
 
Z učenci smo se dogovorili, da bomo šli najprej na ogled zemljišča naše šole in glede na 
teren poiskali tri najprimernejše kotičke, kjer bi lahko stal naš vrtiček. V načrtovanje smo 
vključili tudi našega hišnika, saj zemljišče najbolje pozna in nam lahko svetuje glede 
primernosti terena. S skupnimi močmi smo določili končno lokacijo.  
 
Sledil je najtežji del, prekopavanje zemlje. Tudi tukaj nam je na pomoč priskočil hišnik s 
primernim orodjem. Učenci so kaj hitro spoznali, da je vrtnarjenje trdo delo, vendar se je 
vredno potuditi za končni cilj. Ob tem smo imeli nemalo priložnosti za pogovore o 
vztrajnosti, načrtovanju poti in uresničevanju le-te.  
 
Ko smo premagali prve ovire, so nastopile nove naloge. Učenci so raziskovali s pomočjo 
knjižnih virov, spletne literature, povpraševali doma, kaj sledi naprej. Glede na pridobljene 
informacije in konkretnega ogleda, so učenci izdelali načrt potrebnih del in orodij.  
 
Prvo na seznamu je bilo, da prekopano zemljo pregrabljajo, izločijo plevel in poravnajo 
zemljo v gredico. Tudi to jim je uspelo. 
 
Ob naslednjem obisku so na poravnani in zrahljani zemlji našli vse polno različnih odtisov 
živalskih tačk. Kaj kmalu so učenci ugotovili, da je gredica v nevarnosti, saj ni zavarovana. 
Začeli so se spraševati, kakšno bo šele to, ko bodo na vrtu rastline, kaj se bo z njimi zgodilo. 
Glede na domače izkušnje, so nekateri učenci povedali, da so jim živali pojedle ves pridelek. 
Kaj sedaj? Idej je bilo veliko, vendar se je na koncu izkazala le ena za izvedljivo. Ograja. 
Ampak kako? Ugotovili smo, da je najprej potreben dogovor z ravnateljico, če odobri 
projekt in primakne nekaj denarja za material, in še dogovor s hišnikom, če je pripravljen 
sodelovati pri postavitvi ograje kot vodja, učenci pa kot pomočniki. Učenci so se izkazali kot 
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odlični pogajalci. Korak ograja je bil odobren in izveden. Vrt se je celo razširil in tudi drugi 
učenci so dobili možnost urejanja svojih gredic, če želijo. Bili smo navdušeni! 
 
Sledilo je nadaljnje načrtovanje in usklajevanje želja, kaj narediti s pripravljeno gredico. V 
tem delu se je odgovor kar ponujal sam od sebe, saj smo se poigrali v zemlji s svojimi prstki 
že v razredu. Posejali in posadili smo različna semena v lončke, jih negovali, zalivali, 
spremljali, opazovali … Sedaj so bile naše rastlinice pripravljene na presaditev v naravno 
okolje. S ponosom smo jih presadili na naš vrtiček. Učenci so skrbno pazili na njih in jim 
nudili vse potrebno za uspešno rast. Rastline so rasle in ob njih smo rasli tudi mi. Izkušnje 
in znanje za življenje se je kar kopičilo. Med njimi sem opazila boljše sodelovanje in večjo 
strpnost pri nesoglasjih, kar so prenesli tudi v učilnico. 
 

 
Fotografija 1: Prva generacija Zelenih prstkov 

 
Otroci so bili izredno veseli vsake prebite minutke v naravi. Presrečni so bili, ko so lahko 
pobrali prve pridelke in jih delili med seboj.  
 
Prvo leto pa smo naleteli tudi na nekaj ovir, preprek, na katere bo v bodoče treba paziti. 
Učenci so opazili, da je potrebno bolje načrtovati, kam posaditi katero rastlino, koliko 
rastlin posaditi, katere sosede družiti in kaj narediti z zemljo pozimi. 
 
Vse te izkušnje in pomisleke so otroci prenesli na naslednjo generacijo, ki je prihajala v moje 
roke, sami pa so bogatejši odšli novim izkušnjam naproti. 
 
S sedanjo generacijo otrok smo lahko naše ideje zastavili bolj dolgoročno, se učili že iz 
izkušenj predhodnikov in razmislili o morebitnih izboljšavah. Ta pisani šopek otrok je kar 
klical po spremembah. Odločili smo se, da bomo ustvarili nekaj skupnega, vendar bo vsak 
dal vrtu svoj pečat, vsak bo imel nekaj svojega, nekaj, kar izraža, označuje vsakega 
posameznega otroka. Zeliščni vrt! 
 
Najprej je smo raziskovali o tej temi po knjigah, spletu, na domačih vrtovih, zbirali podatke 
in upoštevali izkušenje drugih ljudi. Ko smo si razjasnili začetne pojme v teoriji, smo šli na 
teren in si zelišča ogledali še v živo, jih opazovali, tipali, vonjali… Tako si je vsak učenec 
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izbral, katero zelišče mu je najbolj všeč in zakaj. To zelišče je poskušal tudi priskrbeti za naš 
šolski vrtiček, če je mogoče. Lahko pa si je seveda še premislil in prinesel drugo zelišče, ki 
ga je še bolj navdušilo. 
 
Ta poteza se je izkazala za odlično nalogo. Učenci so prinašali vsa mogoča zelišča in postali 
pravi strokovnjaki o njih. Vzajemno smo se učili o njihovi rasti, negovanju, uporabi, 
zdravilnih učinkih … 
 
Naši zeleni prstki so ustvarili čarobni zeliščni vrtiček. 
 

 
Fotografija 2: Druga generacija Zelenih prstkov 

 
Z radovednostjo smo hodili opazovat rast naših rastlin, ki so postajale iz dneva v dan večje. 
Vsak dan smo se naučili kaj novega in s pridom izkoriščali, kar so nam ponujale. Nabirali in 
sušili smo liste, cvetove, izdelovali zeliščne šopke, kuhali čaje, mešali osvežilne napitke, 
šivali blazinice in jih polnili s suhimi zelišči … 
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Fotografije 3, 4, 5: Učenci uživajo, ustvarjajo in se učijo 

 
Idej še in še. Komaj končamo eno, se že porodita dve novi. Učenci so zaklad idej. Lahko smo 
skupaj še pet let in nam jih ne bo zmanjkalo. 
 
Kot učiteljica sem ponosna nanje. Ne samo, da so pridobili veliko znanja o zeliščih, o delu 
na vrtu in o rastlinah nasploh, bogatejši postajajo tudi v socialnih veščinah. 
 
Zaključek 

Na koncu lahko z gotovostjo potrdim svojo tezo, da učenje v naravi in z naravo prinaša 
veliko več kot samo znanje o naravi. Stik z naravnim okoljem ima številne pozitivne učinke 
na zdravje, motorični razvoj, koncentracijo, dojemanje sebe in drugih, razumevanje, 
reševanje problemov, sodelovanje med ljudmi, strpnost in nenazadnje čut za okolje in vse 
pomembnejše teme ekologije. 
 
Narava je lahko vir znanja, čustev in navdiha! Izkoristimo jo, čaka na nas… potreben je le 
korak. 
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Manja Vršič  
Osnovna šola Oskarja Kovačiča 

TEATER, TEATER 
 
Povzetek 
Navdušenci nad vključevanjem gledališke igre v pouk se strinjajo, da igra spodbuja aktivno 
in kooperativno učenje ter učenčevi predstavo in domišljijo. Naučeno se povezuje s čustvi. 
Z učenci 8. in 9. razreda izbirnega predmeta nemščina sem pripravila božično predstavo 
»Armer Weihnachtsmann« (Ubogi Božiček). Učenci so se naučili veliko več kot le besedišče 
in besedilo. Veliko nalog, ki so potrebne, da nastane predstava, so si razdelili sami. Sami so 
si domislili različne rešitve in jih izvedli. Dramska igra krepi skupinskega duha, saj so morali 
vsi učenci delovati in nastopati kot ekipa, prevzeti vsak svojo nalogo in sinergično delovati. 
Igro so delno soustvarili, si razdelili naloge, delali sami in v sinergiji z drugimi, nato izvedli 
vse, kar so si zamislili, in tako nosili odgovornost, kar je bila za učence po mojem mnenju 
ena izmed najboljših izkušenj, ki so jih pridobili s sodelovanjem v predstavi.  
 
Ključne besede: poučevanje nemščine, božična gledališka predstava  
 
 

THEATRE, THEATRE 
 
Abstract 
The enthusiasts about involving the theatrical play in the classroom agree that the theatre 
playing promotes active and cooperative learning, as well as pupils' perceptions and 
imagination. What was learned is connected with emotions. With the pupils of the 8th and 
9th grade of German, I prepared the Christmas show »Armer Weihnachtsmann« (Poor 
Father Christmas). The pupils learned much more than vocabulary and text of the play. 
They themselves divided many of the tasks that are required to create a show. They came 
up with a variety of solutions and implemented them. The theatre playing reinforces the 
team spirit, as all pupils had to act as a team, each assuming their tasks and operating 
synergistically. They partly co-created the play, divided the tasks, worked on their own and 
in synergy with others, then carried out everything they had imagined and thus held 
responsibility, which was in my opinion one of the best experiences in the show. 
 
Keywords: German language, Christmas theatre play  
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Uvod 

Pa začnimo s Shakespearom in igro Kakor vam drago, v kateri njegov junak reče: »Ves svet 
je oder in moški in ženske zgolj igralci: nastopajo in spet odhajajo in vsak igra v življenju 
različne vloge.« Enako velja za učenje tujega jezika. V razredu, na odru ali drugod. 
 
Gledališka igra je eden izmed najlepših in najučinkovitejših načinov za učenje jezika 
(Bürkert, 2011). Navdušenci nad dramsko-pedagoško metodo pri pouku tujega jezika vidijo 
več prednosti v tem, da v pouk vključimo tudi gledališče. Igra spodbuja aktivno in 
kooperativno učenje ter učenčeve predstave in domišljijo. Naučeno se povezuje s čustvi. 
Komunikativna sposobnost učencev raste (Riedmüller, 2016).  
 
Pri učenju tujega jezika se učenci pri pouku srečujejo s kratkimi dialogi, simulacijami 
pogovorov, ki jih vadijo, improvizirajo in odigrajo bodisi v parih bodisi v skupini. Najdemo 
jih v vseh učbenikih na vseh ravneh znanja, ki jih učenci uporabljajo. Naši učenci so navajeni 
igranja vlog. Pri tem jih spodbujam, da spreminjajo svoj glas in hitrost govorjenja ter da tudi 
kratke dialoge odigrajo čim bolj zanimivo, če je le mogoče, smešno, da jim med poukom ni 
dolgčas. V pouk vključujem tudi skeče, pravljice in pesmi, tako da učenci nenehno vadijo 
glasno razločno branje, govorjenje, petje in nastopanje. V preteklih letih sem učila razred, 
v katerem je bilo veliko otrok, ki obiskujejo glasbene in plesne šole ter gimnastiko. Ko sem 
bila njihova učiteljica v podaljšanem bivanju, smo v petem razredu pripravili lutkovno igrico 
za bodoče prvošolce. Tako so že imeli izkušnjo, kako je pripravljati predstavo in igrati v njej.  
 
Učitelji nenehno iščemo dodatna gradiva za učence in skrbimo, da pouk ni dolgočasen. 
Tako sem pred leti v reviji Eli našla dramsko besedilo za kratko božično predstavo »Armer 
Weihnachtsmann« (Ubogi Božiček) in ga shranila za »nekoč«. Ta čas je prišel in tokrat sem 
se odločila, da jo uporabim kot bralno razumevanje v 8. razredu. Zdelo se mi je, da bi bilo 
besedilo ravno pravšnje za to skupino učencev. Pri pouku so besedilo brali v razdeljenih 
vlogah, ki smo jih menjali. Že ob prvem branju so hoteli brati po vlogah in se javljali za 
branje. Nisem se zmotila. Učencem je bilo besedilo všeč, zato sem predlagala, da se lahko 
predstavo naučijo in nastopajo mlajšim učencem, ki se učijo nemško. Moji zahtevi sta bili, 
da si sami razdelijo vloge in za vsako vlogo dodajo rezervo. Glavna vloga je bila vloga 
Božička, ki bi ga moral igrati fant, zato me je predvsem zanimalo, ali bo kateri izmed fantov 
želel igrati Božička. Takoj so predlagali, da bi Božička lahko igrala deklica, a sem to zavrnila. 
Ali se bo kdo javil za glavno vlogo dobrega moža ali pa ne bomo pripravili predstave. Za 
razmislek sem jim dala en teden časa in jim obljubila, da jim bom sešila kostume, če bodo 
nastopali. Sledilo je presenečenje. Večina učencev je bila zelo zainteresiranih, saj so si 
medtem sami razdelili vloge, tudi rezervne. Ker je bilo v tej skupini 27 učencev, je veliko 
učencev ostalo brez vlog, zato smo določili še pripovedovalca, prišepetovalca, veliko 
palčkov, jelenčkov, glasbenikov, snemalca, fotografa in izdelovalca dramskega lista. 
Učenci, ki so do še ostali brez naloge, so postali moji pomočniki. Skrbeli so za red in 
nemoten potek vaj, izdelovali in skrbeli so za gledališke pripomočke: pisma Božičku, darila, 
Božičkove sani na kolesih, glasbila, kostume. 
 
Opis predstave: Armer Weihnachtsman, Ubogi Božiček  

Božična predstava: jezikovna raven: A1/A2, 8. in 9. razred, izbirni predmet nemščina, drugo 
leto učenja 
Vir: Armer Weihnachtsmann, Revija Eli  
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Potreben čas za vaje: 6 šolskih ur med poukom z vsem razredom  
4 ure vaj zunaj pouka za tri glavne junake, ki imajo veliko besedila.  
Razporeditev dela:  
1. ura:  

- branje besedila, 
- delo z besedilom, 
- zapis neznanih besed in fraz.  

2. ura: 
- razdelitev vlog in določitev rezervnih igralcev, 
- branje besedila z razdeljenimi vlogami in krajšanje besedila, kjer je pretežko ali 

predolgo, 
- vaje za pravilno in razločno izgovorjavo.  

3. ura: 
- branje besedila in govorjenje na pamet, kdor zna, drugi berejo svoj del besedila, 
- vaje za izgovorjavo, 
- poskus kostumov, 
- pesem palčkov in ples, 
- govorjenje palčkov v zboru, 
- izdelava pripomočkov: pisma otrok Božičku. 

4. ura: 
- igranje besedila na pamet in gibanje po prostoru, 
- glasbena spremljava, 
- pesem in ples palčkov ter govor palčkov v zboru na pravo iztočnico, 
- poskus kostumov za jelenčke, 
- nastop jelenčkov, 
- izdelava pripomočkov: napis za posamezna dejanja. 

5. ura: 
- igranje predstave dva, vaja s kostumi in vsemi pripomočki, 
- izdelava pripomočkov: zavijanje daril, ki jih vozi Božiček.  

6. ura: 
- igranje predstave dvakrat, 
- generalka, 
- fotografiranje. 

 
Trajanje: predstava traja deset minut, vendar kar sama ponuja dodatne reči, ki dogajanje 
obogatijo, in se predstava prelevi v dogodek. Na koncu predstave Božiček deli otrokom 
darila, palčki plešejo s publiko, otroci se slikajo z Božičkom. Božiček daje avtograme. Na 
poznejši predstavi smo za publiko pripravili tudi kviz o božičnih običajih v nemško govorečih 
deželah.  
 
Vsebina igre: božič je praznik ljubezni in miru, vendar ljudje razmišljajo le o darilih. Božiček 
je slabe volje in utrujen. Noče več deliti daril, ker hočejo otroci vedno več in več daril, pa še 
draga morajo biti. Palček gre stavit z Božičkom, da bo našel nekoga, ki ne želi le daril. Palček 
se odpravi na pot in res sreča deklico, ki ne verjame v Božička. Ko palček in deklica prispeta 
na severni tečaj k Božičku, se Božiček premisli in se le odloči, da bo spet vse obdaroval. 
Sledita slavje in ples.  
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Vedela sem, da gre za zelo samostojne učence in sem želela, da bi bila to res predstava 
učencev ter da bi prostovoljno in z veseljem sodelovali, zato sem jim prepustila proste roke 
in razdelila veliko nalog, pri katerih so bili učenci lahko ustvarjalni in so lahko predlagali ter 
uresničili svoje zamisli.  
 
K predstavi sem prispevala naslednje: izbrala sem besedilo. Izdelala kostume za palčke in 
jelenčke. Sposodila sem si kostum za Božička. Priredila sem besedilo pesmi »Liebe 
Schwester tanz mit mir« v »Lieber Wichtel tanz mit mir«. Predlagala sem koreografijo za 
ples palčkov. Na voljo sem jim dala Orffove inštrumente. Organizirala sem čas in prostor za 
nastop za mlajše učence in kupila sladkarije, ki jih je Božiček delil publiki. Z učenci sem vadila 
jasen, razločen govor, izgovorjavo in ples palčkov ter svetovala in jih usmerjala, ko so 
njihove zamisli in ideje prekoračile obseg šolske predstave. 
 
Vse druge naloge so si učenci razdelili sami. Sami so si morali domisliti rešitve in jih izvesti. 
To, da so delali sami in potem izvedli vse, kar so si zamislili in tako nosili odgovornost, je bila 
za učence ena izmed najboljših izkušenj, ki so jih pridobili s sodelovanjem v predstavi. 
 
Kaj so učenci prispevali sami:  

- Naučili so se besedilo in si med seboj pomagali pri izgovorjavi. Predlagali so 
spremembe in krajšanje besedila.  

- Učenci, ki so igrali palčke, so predlagali koreografijo za palčkov ples. Nato so se učili 
peti in plesati palčkov ples po lastni koreografiji.  

- Izbrali so primerne Orffove inštrumente. Izmislili so si glasbeno spremljavo in jo na 
predstavi zaigrali. 

- Učenci, ki so igrali jelenčke, so si izmislili ples in smešne akrobatske točke, ki so jih 
izvajali med dejanji.  

- Učenci, ki niso nastopali na odru, so med vajami napisali veliko pisem otrok za 
Božička, ki so jih uporabili za rekvizit.  

- Učenci, ki niso nastopali na odru, so med vajami zavili darila, ki smo jih uporabili za 
sceno. 

- Vsi nastopajoči so predlagali gibanje po odru in iztočne točke.  
- Učenci, ki niso nastopali na odru, so med vajami in predstavo fotografirali dogajanje.  
- Učenci so snemali predstavo, nato zmontirali film in ga poslali vsem sodelujočim 

sošolcem.  
- Glavna junakinja je sama poskrbela za kostum in masko.  
- Učenec, ki je igral Božička, je po predstavi improviziral in razdeljeval darila otrokom.  
- Po prvi predstavi, ki so jo imeli za mlajše učence, so sami improvizirali in še publiko 

naučili pesem ter ples palčkov.  
- Nastopajoči so sami predlagali fotografiranje z Božičkom.  

 
Kar se je rodilo iz mojega predloga in želje, da učencem dam dodaten zabaven izziv, je 
postalo pravi uspeh. Božično predstavo smo v dveh letih igrali kar trikrat. Prvo leto je bila 
igra novoletno presenečenje za mlajše učence izbirnega predmeta nemščina na naši šoli. 
Ker so bili mlajši učenci zelo navdušeni nad predstavo, sem se naslednje leto dogovorila za 
dva nastopa. Prvi nastop učencev je bil za starše in zunanjo publiko na šolski novoletni 
predstavi, drugi pa na Goethe inštitutu, kjer smo razveselili učence dveh drugih osnovnih 
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šol ter zaposlene na inštitutu. Za predstavo na Goethe inštitutu smo pripravili še kviz o 
božičnih običajih v nemško govorečih deželah. 
 

 
Fotografija 1 

 

 
Fotografija 2 

 
Katere prednosti ima dramska igra za pouk tujega jezika? 

Igranje spodbuja jezikovni razvoj. Učenci intenzivno delajo na jeziku, vadijo izgovorjavo in 
bogatijo besedni zaklad. Igranje prav tako spodbuja glasno razločno govorjenje in učenje 
na pamet, pri katerem sodelujoči ob vajah premagajo svoje zavore in negotovosti. Tako 
spodbujamo samozavest govorcev. Nekateri učenci, ki so pri pouku čisto zadržani in tiho, 
lahko z dramsko igro, ko prevzamejo identiteto druge osebe, premagajo ovire, skočijo iz 
sebe ter pokažejo druge sposobnosti, čeprav prevzamejo le majhno vlogo. 
 
Skozi igro in dramsko besedilo učenci usvojijo tudi težje jezikovne strukture, za katere bi 
sicer pri pouku potrebovali veliko časa.  
 
Dramska igra krepi skupinskega duha, saj morajo učenci delovati in nastopati kot ekipa ter 
prevzeti vsak svoje naloge in sinergično delovati. Ob tem učenci predlagajo svoje rešitve, si 
razdelijo naloge, si vzajemno pomagajo ter se podpirajo in spodbujajo. 
 
Igra je dejavnost, ki vključuje čustva in vse prevzame. Sodelujoči so vznemirjeni pred 
premiero in publiko, ki jih bo prišla gledat in poslušat. Zelo je pomembno, da igro 
posnamemo, da si lahko nastopajoči po predstavi ogledajo svoj dosežek. Ogled posnetka 
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je prav tako napet in pomemben kot sam nastop. Tako se njihov dosežek zabeleži tudi za 
njihov arhiv. Na nastop so lahko ponosni in ga pokažejo tudi drugim. Če imajo možnost 
nastopati večkrat, je posnetek tudi dragocena priložnost za analizo in kritiko ter ponuja 
možnost za izboljšave. 
 
Z dramsko igro učenci ne vadijo le jezika, temveč jezik celostno usvajajo ter dobijo veliko 
izkušenj še na drugih področjih, ki jih sicer učenje jezika v učilnici ne omogoča. Ker so v igro 
vključeni tudi gib, ples, petje, muziciranje, skladanje glasbene spremljave, koreografija, 
reševanje različnih problemov, improvizacija, izdelava pripomočkov, glasbil, kostumov, 
maske, scene, gledališkega lista, vabila za gledalce, fotografiranje, snemanje filma, izdelava 
filma, animacija publike, postavitev scene in tako naprej, je priložnosti za ustvarjalno delo 
in vključevanje vseh učencev, tudi tistih, ki sicer neradi nastopajo, zelo obsežno. 
 
Ne nazadnje je gledališka predstava, izvedena na odru pred publiko, enkratna izkušnja za 
nastopajoče in publiko, ki je vedno nagrajena z aplavzom. 
 
Kaj ima učitelj od tega?  

Predvsem veliko zabave pri poučevanju in boljšo povezavo z učenci. Učitelj tako bolje 
spozna svoje učence, njihove sposobnosti in znanje tudi na drugih področjih, ki niso strogo 
povezana z učenjem jezikov. Ko spodbudi lastno ustvarjalnost ter ustvarjalnost in 
samostojnost svojih učencev, raste kot učitelj in osebnost. Učence pridobi na svojo stran in 
jih tako motivira za nadaljnje učenje.  
 
Ko učenci nastopajo za mlajše učence, to zelo motivacijsko deluje tudi na mlajše, ker 
ugotovijo, koliko starejši učenci že znajo. Počutijo se pomembne, saj so starejši učenci le 
zanje pripravili predstavo v tujem jeziku. Veseli in presenečeni so, ko ugotovijo, da so 
predstavo, čeprav je bila v tujem jeziku, razumeli. Veselijo se, da bodo tudi oni lahko nekoč 
nastopali za mlajše in toliko znali. Ker imajo naenkrat pred seboj oprijemljiv cilj, nemščina 
tako postane jezik, ki se ga je vredno učiti. 
 
Sklep 

Vložek v pripravo predstave za učence in z njimi je časovno neprimerljiv z navadnim 
klasičnim poukom z učbenikom in delovnim zvezkom, saj od učitelja zahteva osebno 
zavzetost drugačne vrste in veliko iznajdljivosti. Vedno tudi obstaja strah, da se bodo 
učenci, ki ne nastopajo in si tega niti ne želijo, čutili zapostavljene, vendar pa je po mojem 
mnenju trud več kot poplačan, saj so se učenci ob nastajanju predstave in nastopih naučili 
veliko več, kot sem pričakovala in si sprva zadala za cilj. 
 
Zato bom tudi zaključila z besedami dramatika Williama Shakespeara, ki je rekel: »Ves svet 
je teater.« Sama lahko le dodam: »In v teatru je ves svet.«  
 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

930 

Literatura in viri 
1. Bürkert, Joachim: Theater im DaF-Unterricht, 

http://www.joachimbuerkert.de/Theater%20im%20DaF-Unterricht.pdf. 
2. Courdier, Beate in Widlok, Beate: Die Brüder Grimm feiern Geburtstag, 

Märcheninszenierungen für den daF-Unterricht in der Primarstufe, Goethe-Institut 
e.V. Bildungskooperation Deutsch, Goethe Institut München, 2013, ISBN 978-3-
939670-85-8. https://www.goethe.de/resources/files/pdf92/gi_maerchen-2.pdf 

3. Oelschläger, Birgit: Szenisches Spiel im Unterricht “Deutsch als Fremdsprache”, 
http://www.gfl-journal.de/1-2004/oelschlaeger.html. 

4. Riedmüller, Alexander: Theaterspiel im Fremdsprachenunterricht So ein Theater! 
Goethe-Institut e.V., Redaktion, Magazin Sprache November 2016, 
https://www.goethe.de/de/spr/mag/20871742.html. 

5. https://dafideen.wordpress.com/2013/03/14/theaterstucke-rollenspiele-und-
sketche-fur-den-daf-unterricht/. 

 
 
 

http://www.joachimbuerkert.de/Theater%20im%20DaF-Unterricht.pdf
https://www.goethe.de/resources/files/pdf92/gi_maerchen-2.pdf
http://www.gfl-journal.de/1-2004/oelschlaeger.html
https://www.goethe.de/de/spr/mag/20871742.html
https://dafideen.wordpress.com/2013/03/14/theaterstucke-rollenspiele-und-sketche-fur-den-daf-unterricht/
https://dafideen.wordpress.com/2013/03/14/theaterstucke-rollenspiele-und-sketche-fur-den-daf-unterricht/


Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

931 

Simona Vusič 
Osnovna šola Beltinci 

SKOZI USTVARJANJE KREPIMO KREATIVNOST IN MEDSEBOJNE ODNOSE 
 
Povzetek 
Predstavitev je namenjena tistim učiteljem, ki se nameravajo odpraviti na pot podjetnosti v 
osnovni šoli s poseganjem tako v predmetnik kot v učne ure obveznega, razširjenega ali 
izvenšolskega programa s ciljem večanja učinkovitosti lastnega vzgojno-izobraževalnega 
dela. Prav tako je namenjena učiteljem, ki že razmišljajo in so načrtovali spremembe v 
svojem poučevanju in so vključeni v projekt Pogum. V prispevku želim predstaviti, da učitelji 
že veliko delamo v tej smeri, toda vseeno je v vzgojno-izobraževalnem prostoru čas za 
opustitev tradicionalnih vzorcev poučevanja. Čas je za nove pedagoške strategije in oblike 
dela, s katerimi je mogoče učencu zagotoviti razvoj in uresničevanje idej, pridobivanje 
izkušenj, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti. 
 
Ključne besede: ustvarjalnost, talent, sprostitev, vrednote, izdelek 
 
 

MAKING CREATIONS STRENGTHENS CREATIVITY AND INTERPERSONAL 
RELATIONS 

 
Abstract 
The schools aim to achieve all the goals from the lesson plans and therefore sometimes it 
happens that there is not so much time left for the creativity of the students.  
After-school activities are perfect for making creations which the students and the 
teachers enjoy. The teachers have only a coordinating role. The students have a lot of 
interesting ideas, but they lack patience. For that reason the teachers have to encourage 
and help them to become persistent at the activities they like and enjoy doing. When they 
work in a group, the students strengthen positive interpersonal relations, build up values 
and they become aware that they can create something by themselves. 
 
Keywords: creativity, talent, relaxation, values, product 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

932 

Živimo v času, ko se vse hitreje dogaja, postavljeni smo v časovne okvirje, moramo zadostiti 
kriterijem ... Učni načrti so taki, kot so.  
 
Učitelji imamo svoja pričakovanja, učenci svoja in še starši svoja. Ob uresničevanju vseh 
ciljev, ki jih moramo doseči, pa se velikokrat pripeti, da se izpusti oziroma izgubi kreativnost 
posameznega učenca. 
 
Vsak učenec ima nek talent, vsak je v nečem dober, v vsakem se skriva kreativnost, vendar 
jo je potrebno odkriti. Pri nekaterih je to hitro opazno, pri drugih jo je potrebno iskati, kar 
je odvisno od osebnosti posameznega učenca. Ko odkrijemo kreativnost posameznega 
učenca, ga je potrebno spodbujati in mu stati ob strani, da razvija svoje sposobnosti, jih 
nadgrajuje in ob tem uživa.  
 
To je v šoli uresničljivo v sklopu interesnih dejavnosti, kjer so skupinice učencev s podobnimi 
interesi. Poleg lastnega razvijanja ustvarjalnosti pa ob vsem tem še delajo na medsebojnih 
odnosih, učijo se biti del skupine, razvijajo samokritičnost in gojijo odnos do vrednot. 
 
2 Kreativnost in odnosi 

A) Motivacija 
Za vsako delo, izdelavo produkta, petje pri zboru, plesanje pri folklori ... je potrebna lastna 
motivacija. Če slednja manjka, potem je boljše, da ne gremo v izvedbo zadanega projekta. 
Pri učencih je motivacija močna na začetku projekta, ki pa začne kasneje padati (ne pri 
vseh). Takrat je ključnega pomena učiteljeva vloga, da učence motivira in jim da zagona za 
naprej. To ni vedno enostavno, vendar ni nemogoče.  
 
Učitelji smo tisti, ki učimo in smo zgled učencem. Če učenci začutijo, da delamo to, kar 
govorimo, potem nas sprejmejo in so pripravljeni delati več. Delati več pomeni, da mi 
delamo z njimi. To jim veliko pomeni. 
 
B) Interesne dejavnosti 
Vsak človek rabi sprostitev. Tudi v šoli jo rabimo. In sprostitev je največkrat prisotna pri 
interesnih dejavnostih. To so skupine, lahko tudi majhne skupinice učencev, katere 
povezujejo podobni interesi. In ker imajo podobne interese, se med seboj tudi bolje 
spoznavajo, gradijo prijateljstva. 
 
Interesne dejavnosti omogočajo uresničevanje splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, da 
učenci: 

- zadovoljujejo lastne interese, 
- razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja, 
- pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje, 
- se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo, 
- spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih, 
- medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine, 
- povezujejo teorijo s prakso, 
- spoznavajo poklicne interese, 
- spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa. (Kolar 2008) 
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C) Dejavnosti in izdelki 
Prva izmed interesnih dejavnosti, ki jo izvajam najdlje časa, je Vesela Šola. To je tekmovanje, 
ki ga organizira Mladinska knjiga in je prejšnje šolsko leto prešlo tudi na program DMFA. 
Tekmovanje je dvostopenjsko (šolsko in državno). Tekmovanje je namenjeno učencem od 
4. do 9. razreda. 
 
V reviji Pil je vsak mesec priloga in en krajši članek, ki pride v poštev za tekmovanje. Teme 
za tekmovanje so zelo različne. Nekatere so iz učnega načrta, nekatere ne. V prilogi je tudi 
besedilo v nemškem in angleškem jeziku, ki se navezuje na izbrano temo. Na tekmovalnih 
polah se pojavlja tudi matematična naloga in naloga, vezana na slovenščino. 
 
Ko zaokrožimo, vidimo, da je to tekmovanje, ki pokriva zelo širok spekter področij. To pa je 
izziv tako za učence kot tudi za učitelja mentorja. In tu je potrebna kreativnost, ki jo učenci, 
ki so močnejši na nekaterih področjih, prenesejo na učence, kateri so na tem področju 
šibkejši. 
 
Velikokrat se v literaturi pojavijo besede, ki so težke za zapomniti. Učenci razmišljajo in 
najdejo zelo zanimive asociacije, kako si jih zapomniti. Ko debatirajo o tem, eden drugega 
spodbujajo, da še kaj dodajo, razvijajo kreativno mišljenje.  
 
Za nekatere učence je težavna naloga v tujem jeziku. Ampak potem stopijo v ospredje tisti 
učenci, katerim jeziki »ležijo«. Potem oni razložijo ostalim. Na ta način se izgrajuje 
medsebojno zaupanje med učenci, krepijo se prijateljske vezi ... 
 
Matematična naloga je logična ali pa besedilna. Oboje zna biti problem za nekoga, ki je 
šibkejši na tem področju. Vendar potem pobudo prevzamejo učenci matematiki, ki na 
preprost, njim razumljiv način razložijo, kako rešiti nalogo. Tako se učenci krepijo v 
izražanju, prikazovanju postopkov ... 
 
V okviru Eko šole je tudi projekt Eko-paket. Ta temelji na tem, da iz odpadne embalaže 
mleka in sokov nastanejo novi uporabni izdelki. Vsako šolsko leto razpišejo smernice, kaj bi 
naj izdelali. Narediti je bilo potrebno dekorativni izdelek za stanovanje.  
 
Odločili smo se izdelati veliko stoječo kotno svetilko. Sodelovali so učenci 8. a in 8. b. Ta 
izdelek je zahteval veliko ur in domiselnih idej. Pojavljale so se težave (kako narediti veliko 
plahto iz tetrapaka, da bomo "oblekli" stojalo, kako pritrditi to plahto na stojalo, pa da ne 
bo vidno). Učenci so si delo sami razdelili. Fantje so se bolj posvetili sami izdelavi luči, 
dekleta pa so se bolj osredotočila na sam izgled. Dekorativna svetilka iz odpadne embalaže 
je prikazana na fotografiji 1. 
 
Ta skupina učencev se je skozi ta projekt zelo povezala. Začeli so se tudi več družiti med 
sabo in si med seboj pomagali pri učenju - krepile so se prijateljske vezi. 
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Fotografija 1: Dekorativna svetilka iz odpadne embalaže 

 
V okviru interesne dejavnosti Ročna dela delujejo učenci predmetne stopnje (od 7. do 9. 
razreda). Pri tem krožku niso mišljena tista klasična ročna dela, kot so kvačkanje in pletenje, 
ampak izdelava različnih izdelkov iz različnih materialov (papir, steklo, les, umetne mase ...) 
in različnih načinov izdelave (izrezovanje, šivanje, barvanje, risanje ...).  
 
Motiv sove kot dekoracije je zelo priljubljen. Tako smo izdelali sovice iz lesa, ki so prikazane 
na fotografiji 2. Potrebno jih je bilo izrezati, pobrusiti in pobarvati. Učenci so si med seboj 
pomagali predvsem pri risanju vzorca in izbiri barv.  
 

 
Fotografija 2: Sovice iz lesa 

 
Ustvarjamo tudi izdelke, ki so povezani s prazniki. Zaradi tega so nastali leseni zajčki 
(mišljeni kot namizna dekoracija). Prikazani so na fotografiji 3. 
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Fotografija 3: Leseni zajčki 

 
Ker pa pri ročnih delih ne gre brez šivanke, smo ustvarili izvezene voščilnice. Ponavadi jih 
izdelamo za božični bazar. Na fotografiji 4 je prikazana voščilnica, ki jo je izdelal učenec 9. 
razreda za svojo mamo ob njenem rojstnem dnevu.  
 

 
Fotografija 4: Izvezena voščilnica 

 
Pri interesni dejavnosti so sodelovali učenci različnih razredov in generacij. Na ta način se 
učijo za nadaljnje življenje biti del različnih skupnosti, dobijo občutek pripadnosti, pridobijo 
nova prijateljstva ... 
 
Učilnica geografije je bila na novo prepleskana. Učenci 9. a in 9. b so samoiniciativno izrazili 
željo, da bi poslikali stene z motivi, ki se navezujejo na predmet, ki ga poučujem - geografijo. 
Ideja se mi je zdela zanimiva. Veliko predlogov, kaj naslikati, je bilo s strani učencev in 
preden so začeli z delom, so se posvetovali z mano. Lahko bi rekli, da je to bil njihov projekt. 
Poslikava učilnice je prikazana na fotografiji 5. 
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Fotografija 5: Poslikana učilnica 

 
To so bile ure, kjer je delo teklo nemoteno. Učenci so si sami razdelili delo, kaj bo kdo delal, 
kdo bo skrbel za barve, kdo bo skiciral, kdaj bodo delali ... 
V okviru te dejavnosti so se veliko pogovarjali, izražali svoja mnenja o najrazličnejših temah. 
Zelo so se povezali in si med seboj pomagali pri učenju. Krepil se je občutek pripadnosti 
skupini. Poleg tega pa so postali bolj organizirani in samostojni. 
 
Učenci so pri takšnih dejavnostih bolj sproščeni kot pri samem pouku. Tako jih lahko 
spoznamo s popolnoma drugega vidika. Navezava učenec - učitelj postane drugačna, bolj 
poglobljena. Nekateri učenci imajo strah pred učitelji. Skozi tako dejavnost pa se ti strahovi 
zmanjšajo. Sčasoma nam učenci tudi bolj zaupajo in odpirajo teme, o katerih se prej ne bi 
nikoli z učiteljem pogovarjali. 
 
Zaključek 

V vsakem človeku se skriva skriti potencial, skriti talent. Mislim, da je pomembno, da ga 
vsak posameznik odkrije. Veliko pri tem mu lahko pomaga šola oziroma vsi zaposleni v njej. 
Lahko mu ga pomagamo odkriti, razvijati ali ga nadgrajevati. Učitelji imamo pri tem veliko 
vlogo, saj lahko učenec zaradi nas nekaj vzljubi ali pa zasovraži.  
 
Vse dejavnosti razširjenega programa prispevajo h kakovostnemu razvoju posameznika, da 
odkriva svojo kreativnost in da jo izraža. Vsaka učenčeva kreativnost je odraz njegovega 
napredka, njegovega izražanja in občutenja. 
 
Z ustvarjalnostjo se učenci učijo misliti, ustvarjati nekaj novega, nekaj uporabnega. Zavedati 
se začnejo, da lahko sami nekaj ustvarijo, kar je za življenje zelo pomembno.  
 
Pri dejavnosti se učijo sodelovati z različnimi ljudmi, kar jim bo v pomoč, ko se bodo znašli 
v novi skupnosti - razredu, kraju bivanja, službi.  
 
Vrednote so se skozi zgodovino spreminjale in se spreminjajo tudi zdaj. Pri takih dejavnostih 
je zelo pomembno, da se krepi vrednota spoštovanja, vrednota dela, medsebojne pomoči, 
prijateljstva, pripadnosti ... 
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Svoje delo rada opravljam. Prijetno mi je biti zraven, ko učenec prične sam kreirati, 
razmišljati, načrtovati. Zato bom nadaljevala s takim načinom dela, kot sem ga do sedaj. 
Držim se načela, da je vsak učenec v nečem dober, le odkriti je potrebno v čem in potem 
njegov talent spodbujati. 
 
Literatura in viri 
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šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo: Ljubljana 
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Klementina Weis  
Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica 

SMO LAHKO PODJETNI V OSNOVNI ŠOLI? 
 
Povzetek 
Predstavitev je namenjena tistim učiteljem, ki se nameravajo odpraviti na pot podjetnosti v 
osnovni šoli s poseganjem tako v predmetnik kot v učne ure obveznega, razširjenega ali 
izvenšolskega programa s ciljem večanja učinkovitosti lastnega vzgojno-izobraževalnega 
dela. Prav tako je namenjena učiteljem, ki že razmišljajo in so načrtovali spremembe v 
svojem poučevanju in so vključeni v projekt Pogum. V prispevku želim predstaviti, da učitelji 
že veliko delamo v tej smeri, toda vseeno je v vzgojno-izobraževalnem prostoru čas za 
opustitev tradicionalnih vzorcev poučevanja. Čas je za nove pedagoške strategije in oblike 
dela, s katerimi je mogoče učencu zagotoviti razvoj in uresničevanje idej, pridobivanje 
izkušenj, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti. 
 
Ključne besede: podjetnost, spodbudno okolje, Pogum, inovativnost 
 
 

CAN WE BE ENTERPRISING IN PRIMARY SCHOOLS? 
 
Abstract 
My article focuses on those teachers, who want to take the path of entrepreneurship in 
primary school in both forms, the regular school subjects and in lessons of the obligational 
or extended school lessons as well as activities outside the classrooms with the goal of 
making their lessons more efficient. Furthermore, it is meant for teachers that plan and 
think of changing their own teaching approach and are involved in the Pogum school 
project. In my article, I’d like to point out good practice examples that we teachers already 
are doing and to show that it’s time to change the traditional way of teaching and learning. 
It’s time to integrate new pedagogical strategies and methods to ensure proper progress 
of our students and to show them how they can realise their ideas, obtain experience and 
develop their own creativity and the spirit of entrepreneurship. 
 
Keywords: entrepreneurship, stimulating environment, Pogum, innovation 
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Uvod  

Učitelj, ki zna vzbuditi občutek za eno samo dobro 
dejanje, za eno samo dobro pesem, doseže več kot tisti, 
ki napolni naš spomin z množico podatkov, 
razvrščenih po imenih in oblikah. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
V realnem življenju (Cankar in Deutsch 2015, str. 21) do resničnih spoznanj le redko pridemo 
na »laboratorijski način«, kjer nam enake sestavine, enako okolje in enak postopek dajo 
vedno enak rezultat. Zato je treba mlade soočiti s situacijami, ki nimajo jasnih enoznačnih 
odgovorov, in jih spodbuditi k nenehnemu učenju s preizkušanjem rešitev v realnih 
situacijah. Ob tem še posebno pozornost namenimo preizkušanju ustvarjalnih in 
inovativnih rešitev.  
 
V družbi hitrih sprememb (Holcar Brunauer in sodelavke 2017, str. 4) je zavedanje o pomenu 
kakovostnega in trajnega znanja ključnega pomena. To pomeni tudi potrebo po 
oblikovanju takšnih učnih okolij, ki zagotavljajo miselno spodbudno, psihološko varno in 
sproščeno vzdušje za vse učence.  
 
To je izhodišče za podjetnost, ki deluje na vseh področjih učenja in poučevanja. To pa ni 
hiter proces, temveč dolgotrajen tako po letih kot po miselnosti učiteljev. Pomembna je 
opustitev pristopov, in sicer nekaterih naših najbolj nezavednih načinov oz. vzorcev 
poučevanja; to so vzorci, po katerih učimo, kot so nekoč učili nas. Posamezen učitelj danes 
pri sebi težko zazna stereotipe in težko ter redko spreminja svojo prakso. Ob bežnem 
vpogledu v teorijo in prakso marsikoga odvrnejo misli, kot so »to počnem; to sem že delal; 
zopet nekaj novega; odvečno delo; ni mogoče; ne verjamem ipd.« (Holcar Brunauer in 
sodelavke 2017, str. 4). 
 
Johannisen (Cankar in Deutsch 2015, str. 21) razvija tezo, da je človeško bitje že v osnovi 
podjetno. To je mogoče lepo videti pri otrocih. Čeprav se otroci rodijo podjetni, 
spodbujanje te lastnosti v procesu odraščanja ni ravno poudarjeno. Problem še posebej 
predstavlja čas obveznega šolanja, ki otroke omeji s številnimi socialnimi normami, jih vpne 
v okvir enakosti in ne spodbuja njihove podjetnosti. 
 
Prizadevanja, povezana z razvojem ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, v šolah 
predstavljajo poskus rekonstruiranja nekaterih uveljavljenih normativnih idej na področju 
izobraževanja. Njihov cilj je povezati šolske aktivnosti v bolj praktično znanje, uporabno 
kjerkoli v družbi (Cankar in Deutsch 2015, str. 8). V učnem procesu moramo mladim 
omogočiti pridobivanje izkušenj z interakcijo z zunanjim, pogosto nepredvidljivim in hitro 
spreminjajočim se svetom (Cankar in Deutsch 2015, str. 21). Japec Jakopin, ustanovitelj 
podjetja Seaway, meni: »Gre za spreminjanje naše miselnosti, vrednot. Začne se pri vsakem 
posamezniku, načinu vzgoje, v šolah, v vseh porah naše družbe. Ključno je spodbujati 
podjetnost, kar niso znanja, ampak so veščine in osebnostne lastnosti, ki človeka oblikujejo. 
Podjetnik je namreč tisti, ki dela s srcem. Če želimo imeti več podjetnikov, moramo naučiti 
mlade gledati vase in v svoje srce.«  
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Jedro 

V želji, da bo ustvarjalnost in inovativnost postala pomemben del učnega procesa tudi na 
naši šoli, smo iskali pristope, ki spodbujajo in opogumljajo učence, da se bodo v šoli lahko v 
večji meri izražali kreativno ter pridobivali kompetenco podjetnosti in samoiniciativnosti. 
Zaradi tega in ker želimo izpopolniti svoje znanje na področju podjetnosti, smo se odločili 
za vključitev le-te v šolsko prakso preko projekta Pogum. Polni naziv projekta se glasi 
Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. V projekt smo se vključili v šol. letu 2017/18 kot 
ena izmed 30 izbranih razvojnih šol.  
 
Projekt zagotavlja trdno zgradbo, okvir za vzgojno-izobraževalno delo, hkrati pa 
sistematično in zanesljivo razvijanje vsega tega, kar učitelji na šolah že počnemo. Kljub 
povedanemu pa je veliko ljudi še vedno previdnih, ko slišijo besedo podjetnost. Zato si 
moramo ta nejasna in napačna prepričanja ter povezovanja glede podjetnosti razjasniti.  
 
Podjetnosti ne smemo enačiti s podjetništvom. Najenostavnejša in najhitrejša razlaga za 
podjetništvo je, da nekdo ustvari svoje podjetje. To je podjetništvo. Vse, kar pa človek 
naredi do takrat, ko svojo idejo prenese v akcijo, jo razvije in udejanji, je podjetnost. V 
Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano, da je podjetnost lastnost, značilnost 
podjetnega človeka, podjetništvo pa prizadevanje za dosego čim večjega finančnega 
uspeha ob tveganju.  
 
Kompetenca podjetnosti je kompetenca osebnostnega razvoja. Omogoča nam 
uresničevanje naših načrtov in zamisli. Pogoji za to so znanje, ustvarjalnost, inovativnost in 
prepoznavanje pravih priložnosti. Odgovorni nosilci projekta so Ministrstvo Republike 
Slovenije za izobraževanje, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 
Evropska unija, Evropski socialni sklad.  
 
Ključna cilja projekta se kažeta v: 

- razvoju, preizkušanju, implementaciji, spremljanju in evalviranju celovitega modela 
- podjetnosti v osnovni šoli, s tem pa omogočanje odprtega ter prožnega prehajanja 

med osnovno šolo in okoljem; bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v 
okolju, da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja; 

- opolnomočenju šolajočih in strokovnih ter vodstvenih delavcev s kompetenco 
podjetnosti.  

 
Ministrstvo želi kompetence podjetnosti transverzalno umestiti v celotno vertikalo 
izobraževanja in z njo opolnomočiti šolajoče z znanjem in spretnostmi, ki jih bodo znali 
uporabiti po končanem šolanju. Tako je ministrstvo sistemsko uvrstilo v učne načrte osem 
ključnih kompetenc, med katerimi je tudi podjetnost. 
 
Javni razpis (2017) prav tako navaja, da želijo šolajočim zagotoviti čim več praktičnih 
izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in 
samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, 
veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot 
samostojni posamezniki, s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in 
okoljem. Zato je ključno, da se v okviru projekta zagotovi povezovanje osnovne šole z 
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okoljem. Šola bo z njimi sodelovala in vzpostavila partnerstvo za zagotavljanje praktičnih 
izkušenj šolajočemu in odpiranje vzgoje in izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se 
bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru kot izven njega. 
 
Proust (Williams in Penman 2015, str. 43) navaja, da se pravo odkrivanje ne začne z iskanjem 
novih pokrajin, ampak z gledanjem z novimi očmi.  
 
Da šola nikoli ni le prostor za učenje, meni Gabi Čačinovič Vogrinčič (Čačinovič Vogrinčič 
2008, str. 35). Šola učencu omogoči dovolj izbranih izkušenj, da bo iz nje stopil ves 
opolnomočen, ustvarjalen, z vedenjem o tem, kaj zmore in česa ne. In z zaupanjem v ljudi. 
 
V prvem letu vključenosti v projekt smo na razvojnih osnovnih šolah pripravili model 
poučevanja, načrtovali dejavnosti, ki jih bomo naslednje leto preizkušali in izvajali ter 
naslednja leta prenašali na druge osnovne šole. Delo je temeljilo predvsem na načrtovanju 
in razmišljanju, kako vključiti kompetenco podjetnosti v pouk.  
 
Učencem naše šole želimo ustvariti spodbudno učno okolje z razvijanjem kompetenc 21. 
stoletja. Trajnostno želimo urediti šolske prostore (učilnice, hodnike, zunanja igrišča), saj 
so prostorski pogoji zanje ustrezni. Pri načrtovanju nas vodi raziskovalno vprašanje: Kako 
narediti šolo zanimivejšo? Temu bomo sledili s sodelovanjem s konzorcijskim partnerjem 
Centrom arhitekture Slovenije, lokalno skupnostjo (občina, podjetniki in obrtniki v okolju) 
in drugimi slovenskimi in tujimi šolami.  
 
Kompetenco podjetnosti bomo učencem približali z različnimi učnimi pristopi: izkustveno 
učenje, raziskovalne naloge, projektno delo, uporaba sodobne tehnologije in formativno 
spremljanje. Razvijali bomo kritično mišljenje, sodelovanje, reševanje problemov in učenje 
učenja.  
 
Na šoli ugotavljamo, da ni dovolj opremljena z didaktičnimi pripomočki oz. didaktičnimi 
igrami, ki bi jih lahko učenci uporabljali v odmorih, prostem času ali oddelkih podaljšanega 
bivanja. Zato bodo učenci od 1. do 5. razreda izdelali didaktične igre in načrte. Najprej bodo 
iskali ideje, spraševali domače, prijatelje ali sorodnike, nato bodo igre prinašali v šolo, kjer 
bodo napisali seznam teh iger. Sledilo bo beleženje števila izdelanih iger in načrtov, pisanje 
navodil za posamezno igro, beleženje udeležbe učencev, staršev, starih staršev, beleženje 
uporabe ponujenih didaktičnih iger (število in pogostost uporabe) ter napisana analiza 
zadovoljstva učencev, staršev, starih staršev. Pri tej dejavnosti bodo učenci igrali igre in 
koristno preživljali prosti čas.  
 
To prvo dejavnost bomo osmislili oz. nadgradili z vključitvijo v spletno učilnico eTwinning. 
Povezali se bomo s slovensko OŠ Solkan in tujo šolo s Finske, in sicer bodo izmenjali igre, 
izkušnje in se urili v tujem jeziku.  
 
Učenci bodo tudi aktivno sodelovali pri iskanju sponzorjev in donatorjev. Pisali bodo 
prošnje in pripravili preprost finančni načrt o prenovi notranjih in zunanjih površin. 
Razmišljali bodo o idejah in storitvah.  
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Razvijali bodo digitalno kompetenco s sodobno tehnologijo in posledično izboljšali svoje 
znanje o astronomiji, saj bodo prispevali pomemben delež k ureditvi matematične učilnice. 
Preoblikovali jo bodo z iskanjem idej in predlogov o planetih, risanjem, izdelovanjem in 
izbiranjem najboljšega.  
 
Mlajši učenci bodo pri pouku, predvsem pri podaljšanem bivanju, spoznavali poklice svojih 
staršev in obrtnikov v okolici. Razmišljali bodo in spraševali, bistvene podatke zapisali in jih 
povzeli s pomočjo miselnega vzorca ali preglednice. Razmišljali bodo tudi o uporabi 
pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju in zbirali podatke o poklicnih načrtih.  
 
Ker je šola pomembna ustanova v domačem kraju, bodo starejši učenci domači kraj in 
okolico raziskali ter napisali raziskovalno nalogo. 
 
Kompetenca podjetnosti se bo izražala v razvijanju naslednjih veščin: 

- KREATIVNOST: Učenec razvije različne ideje in priložnosti za opredelitev vrednot, 
vključujoč izboljšave obstoječih in novih izzivov. Razvija ustvarjalne in namenske 
ideje, raziskuje in preizkuša z inovativnimi pristopi. 

- IZKUSTVENO UČENJE: Učenec vključi v učenje sovrstnike in mentorje. Razmišlja in 
se uči tako iz svojega uspeha in napak kot iz uspeha in napak ostalih sodelujočih. 
Uporabi iniciativo kot dober primer v učne namene.  

- MOBILIZIRANJE VIROV: Učenec upravlja z digitalnimi sredstvi za prenos idej v 
aktivnosti. 

- SODELOVANJE: Učenec sodeluje in deluje skupaj z drugimi za razvijanje idej in 
njihovo uresničevanje v aktivnosti. Učenec mreži.  

- MOTIVACIJA IN VZTRAJNOST: Učenec je potrpežljiv in vztraja pri doseganju svojih 
in skupinskih ciljev. 

- VIZIJA: Učenec deluje v skladu s svojo vizijo za prihodnost in razvija vizijo za prenos 
idej v dejavnosti.  

 
Izvajanje dejavnosti med učnim procesom pomeni, da učitelji ne bodo imeli nekega 
dodatnega dela, le učno uro si bodo morali fleksibilno organizirati. Bistveno se bo 
spremenila vloga učitelja, ki ne bo več le prenašalec znanja, ampak usmerjevalec, 
moderator, spodbujevalec učencev na njihovi poti do znanja. Z vsemi dejavnostmi bomo 
učencem omogočali praktično izkušnjo z ustvarjanjem in vnašanjem inovativnosti ter 
vključevanje lokalnega okolja šole, da bodo učenci prožneje prehajali med šolo in okoljem, 
da bodo po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s 
katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki.  
 
Zaključek 

Učitelji si moramo za razvijanje kompetence podjetnosti konkretno prizadevati, te vsebine 
moramo ponotranjiti, vzeti za svoje. Dokler tega ne bomo storili, ne bomo razvijali 
podjetnosti v taki meri, kot bi jo sicer lahko. Podjetnost je način življenja in razmišljanja, ne 
pa samo dobra ideja ali modna muha v izobraževanju, kajti med drugim razvijamo 
kreativnost in kritičnost znotraj šolskega sistema po principu manj je več, zato pa bolje in 
bolj poglobljeno. Za spreminjanje razmišljanja ne gre samo v našem šolskem prostoru, 
ampak v celotni družbi. 
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V Sloveniji uspešne prakse spodbujanja podjetnosti v izobraževanju že obstajajo. Med 
projekti velja omeniti Inovativno pedagogiko, ki spodbuja inovativna učna okolja, podprta 
z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, z željo, da bi pouk postal inovativen in aktiven. 
Zavod Kersnikova pa je denimo razvil raziskovalno učenje, ki spodbuja potenciale 
posameznika. Verjamejo namreč, da je uspešna podjetnost tista, ki pripelje posameznika 
do tega, da se lahko polno izrazi.  
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Anita Zadravec  
Osnovna šola Beltinci 

MATEMATIKA V PROJEKTU 
 
Povzetek 
Slovenske osnovne šole v zadnjem času intenzivno sodelujejo v evropskih projektih. 
Sodelovanje v projektih prinaša veliko pozitivnih stvari tako za šolo, učitelje in učence.  
Projekt MCME v ospredje postavlja učenca in IKT tehnologijo. Ker je učencem računalniška 
tehnologija razmeroma blizu, želi projekt razviti pozitivne učinke uporabe te tehnologije.  
Učenca sta pri matematiki izvedla uro v angleškem jeziku. Skozi pripravo na učno uro sta 
uporabila različne spletne stani in aplikacije. Srečala sta se z različnimi izzivi, podrobneje 
spoznala učiteljski poklic ter pridobila veliko novih znanj. Učno uro sta izvedla v Romuniji. 
 
Ključne besede: projekt MCME, matematika, IKT tehnologija 
 
 

MATHEMATICS IN PROJECT 
 
Abstract 
In recent years, Slovenian elementary schools have been actively participating in European 
projects. Involvement in these projects has generated several positive things for schools, 
teachers and pupils.  
The MCME project focuses primarily on pupils and ICT technology. Since pupils tend to be 
relatively familiar with computer technology, the project's aim is to encourage the 
development of positive aspects of the use of modern technologies. 
Two pupils carried out a Maths class in English language. In their preparations for the class, 
they used different webpages and apps. They also encountered new challenges, had the 
chance to get familiar with the teaching profession and acquired new knowledge. The class 
was taught in Romania. 
 
Keywords: MCME project, mathematics, ICT applications 
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Uvod 

Slovenske osnovne šole v zadnjem času intenzivno sodelujejo v evropskih projektih. 
Sodelovanje predstavlja velik izziv za šolo, zahteva večjo obremenjenost in dodatno delo 
zaposlenih. Izkušnje pa kažejo, da se takšna investicija bogato obrestuje. Sodelovanje v 
mednarodnih projektih krepi timsko delo, prihaja do izmenjave izkušenj s šolami v tujini, 
spoznavajo se pedagoške prakse v drugih okoljih, v mednarodnem okolju se poveča ugled 
šole. Svež pristop k poučevanju in povezovanje s tujino pa prispevata k večji motivaciji 
učencev. (CMEPIUS 2006, str. 3) 
 
Potem, ko se je Slovenija vključila v EU in je prišlo do prenove vzgojno-izobraževalnega 
programa, je osnovna šola doživela velike in hitre spremembe. V ospredje se je postavilo 
spodbujanje ustvarjalnosti učencev in učiteljev ter sodelovanje z ožjim in širšim okoljem. Na 
nacionalni in evropski ravni je prišlo do povezovanja šol, prav tako pa tudi med učenci in 
učitelji. S tem se je začel prenos inovacij iz enega okolja v drugega, od enega subjekta do 
drugega. (CMEPIUS 2006, str. 6) 
 
Posledica tega je bilo potrebno osnovno računalniško znanje, sporazumevanje v tujem 
jeziku in sposobnost dobre komunikacije.  
 
Učenci v projektnem delu 

Spodbujanje učencev za odkrivanje njihovih močnih področij je lahko sestavni del pouka. 
Pri pouku so aktivni vsi učenci, aktivnosti pa so prilagojene njihovim sposobnostim. Vendar 
pri pouku in večjem številu učencev včasih težko sledimo temu cilju. Zato so projekti dobra 
priložnost za odkrivanje učenčeve ustvarjalnosti in za razvoj potencialov.  
 
Delo v projektu presega okvire tradicionalnega pouka, saj ga ne omejujejo vsebinske, 
organizacijske in časovne razmere. Znanje in spretnosti, pridobljene pri projektnem delu, 
naj ne bodo samo posredovane, ampak naj so rezultat učenčeve aktivnosti. Glavni cilj je 
ustvarjanje razmer za aktivno učenje in spodbujanje učencev k odkrivanju in izgrajevanju 
lastnega znanja. (Atlagič 2006, str. 10) 
 
Vloga učitelja 

Pomembno vlogo v projektu ima učitelj, ki predstavi cilje projekta. Izbere različne metode 
in oblike dela, uporablja različne učne aktivnosti. Vnaprej pripravi literaturo, navodila in 
koordinira delo celotne skupine. Učitelj spodbuja ideje ter ne vsiljuje svojih, prilagaja se 
novim okoliščinam, po nepotrebnem ne posega v delo učencev ter odpira in osvetljuje 
dogajanje, ne pa ga nadzoruje. (Atlagič 2006, str. 12) 
 
Projekt Modern Classrooms Modern Education (MCME) 

Na OŠ Beltinci smo se v šolskem letu 2017/18 vključili v projekt MCME. Namen projekta je 
povečati motivacijo pri učencih, s tem izboljšati učne rezultate in spodbuditi mednarodno 
sodelovanje. V projektu sodeluje pet držav, in sicer: Italija, Slovenija, Turčija, Romunija in 
Grčija. Projekt spodbuja samostojno učenje z uporabo aplikacij, zato so učne ure podprte z 
IKT opremo. Na ta način naj bi se izboljšala matematična in bralna pismenost učencev, IKT 
tehnologija pa bo dostopnejša učencem.  
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Z učenci smo morali pripraviti učno uro matematike, ki je potekala v angleškem jeziku, 
izvajali pa so jo učenci brez učiteljeve pomoči. V okviru projekta je bila učna ura izvedena v 
Romuniji, 16. maja 2018. 
 
Pri učni uri naj bi učenci uporabili računalnik. Uporaba računalnika časovno ni bila določena, 
prav tako ne v katerem delu učne ure naj bi računalnik uporabljali. Učiteljica računalništva 
je predstavila nekaj spletnih programov, ki bi jih učenci lahko uporabljali pri pouku.  
 
Priprava učne ure 

V začetku projekta sem kot učiteljica matematike morala določiti učne vsebine, pri katerih 
bi lahko učenci uporabili računalnik kot učni pripomoček. Po srečanju vodij iz petih držav 
sem skupaj z vodjo projekta izbrala učno vsebino. Odločili sva se za odštevanje ulomkov z 
enakimi imenovalci. 
 
Projektu pri predmetu matematika se je priključilo pet učencev. Za temo ulomki sta se 
odločila dva učenca iz devetega razreda.  
 
Učenca sem seznanila z učnimi cilji, ki jih morajo učenci obvladati na koncu učne ure. Ker 
sta morala uro pripraviti v angleškem jeziku, sem predlagala, da bi najprej ponovili osnovne 
pojme o ulomkih in jih prevedli v angleški jezik. Skupaj smo izbrali naslednje pojme: ulomek, 
števec, imenovalec, mešano število, celi del, krajšanje ulomkov, decimalno število.  
 
Prevode pojmov sta poiskala na spletu, pomoč za opis posameznega pojma v angleškem 
jeziku sta poiskala pri učiteljici angleškega jezika.  
 
Za lažje in hitrejše delo pri učni uri sta pojme za vsakega učenca zapisala na list.  
 
Sledilo je zbiranje idej za izvedbo učne ure. Dogovorili smo se za uvodno motivacijo. 
Predlagala sta slikovni material, na katerem bo prikazano odštevanje ulomkov, učenci pa 
bodo morali zapisati račun in rezultat. Doma sta na spletu poiskala različne internetne stani, 
s katerimi je mogoče prikazati dele celote. Nazadnje smo se odločili za internetno stran 
https://teach.conceptuamath.com/app/tool-library. Učiteljica računalništva ju je seznanila z 
aplikacijo Kahoot. Odločila sta se, da bosta za ponavljanje snovi izvedla kviz.  
 
Za uvodno motivacijo sta na učnem listu prikazala grafično odštevanje. Prikazan je bil 
ulomek, manjši od 1, nekaj delov na tem prikazu je bilo prečrtanih. Učenci so morali zapisati 
prikazan račun in izračunati njegovo vrednost. Sledilo je preverjanje rezultatov. Nato so 
učenci zapisali pravilo, kako odštevamo ulomke z enakimi imenovalci.  
 
Na drugem učnem listu sta pripravila grafični prikaz, kjer od celote odštejemo ulomek, 
manjši od 1. Pri tem celota ni bila razdeljena. Cilj tega učnega lista je bil, da učenci spoznajo, 
da morajo celi del razdeliti na toliko enakih delov, kot je razdeljen drugi ulomek.  
 
Primer: 1-5/8=8/8-5/8 
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Metoda vprašanj in odgovorov 

Ura je bila zastavljena tako, da je bil poudarek na grafičnemu odštevanju ulomkov. 
Izpostavili smo dve vrsti primerov: 

- odštevanec ima zraven celot še ulomljeni del: 7-3 1/5 . Pri teh primerih učenci 
spoznajo, da morajo eno celoto zmanjševanca razdeliti na petine; 

- odštevanec ima števec večji od zmanjševanca: 2 3/10-1 9/10. Pri zmanjševancu celoto 
razdelijo na desetine in prištejejo ulomljeni del zmanjševanca. 

 
Predstavila sem jima metodo, ki jo večkrat uporabljam pri pouku. Metoda se imenuje 
vprašanja in odgovori. Pripravila sta šest listkov, na vsakem je bil en grafični prikaz 
odštevanja ulomkov. Vsak listek smo plastificirali.  
 
Potek:  

- na mizi so pripravljeni listki z vprašanji; 
- učenci se razdelijo v skupine po sedem učencev;  
- učenec iz skupine vzame en listek, vsak učenec skupine zapiše račun; 
- učenci izračunajo vrednost (vsi učenci morajo rešitve imeti zapisane v zvezek, šele 

takrat lahko skupina listek zamenja). 
- Po pretečenem času (5 minut) skupine listke vrnejo na mizo.  
- Sledi preverjanje rešitev na power pointu. 
- Skupine poročajo o številu rešenih nalog in o njihovi pravilnosti. 

 
Učenca sta pripravila vprašanja za kviz. Predstavila sta nabor nalog, skupaj smo jih izbrali 
sedem.  
 
Alikacija Kahoot 

Aplikacija Kahoot kviz je primerna za preverjanje znanja, saj dobimo takojšnjo povratno 
informacijo. Učenci preko tabličnih računalnikov, pametnih telefonov ali računalnikov 
odgovarjajo na vprašanja. Ko na vprašanje odgovorijo vsi učenci, se izriše graf, ki prikaže, 
koliko učencev je pravilno odgovorilo na zastavljeno vprašanje. Pri vsakem vprašanju se 
pojavi tudi lestvica najuspešnejših učencev, torej tistih, ki najhitreje in pravilno odgovarjajo 
na vprašanja.  
 
Vprašanja za kviz: 

- Miha je star 17 1/4 leta, Ema pa je za 2 3/4 leta mlajša od njega. Koliko je stara Ema? 
- Število 5/9 odštej od 3.  
- Število 12 4/5 zmanjšaj za 0,9. 
- Ugotovi pravilo in nadaljuj zaporedje: 17 1/3,16 2/3,16, ____, ____, ____ 
- Izračunaj razliko števil 1 5/8 in 4. 
- Obseg trikotnika meri 13 9/(10 ) m. Koliko meri neznana stranica, če ostali dve merita 

4 2/10 m in 6,7 m?  
- Primerjaj po velikosti. Vstavi znak ali =. 
- 2/5      _______     0,4   1 4/17     ________     22/17 

 
Zraven pravilnih odgovorov je bilo potrebno napisati še napačne. Aplikacija ponuja od dva 
do štiri možne odgovore.  
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Ko smo končali s pripravami in vsemi prevodi, sta naredila predstavitev na power pointu.  
 
Izvedba učne ure 

Sledila je poskusna izvedba učne ure. Učenca sta odlično obvladala angleški jezik, pri 
izvedbi smo naleteli na nekaj pomanjkljivosti. Ugotovili smo, da nismo določili kriterija, po 
katerem bomo učence razvrstili v skupine. Po razmisleku sta predlagala, da pripravimo 
listke, na katerih je narisan določen znak. Določili smo štiri različne znake. Učenci so se na 
podlagi izvlačenja listkov razvrstili v skupine.  
 
Pri kvizu smo morali podaljšati čas za podajanje odgovorov s trideset na šestdeset sekund, 
pri posameznih vprašanjih na 90 sekund. 
 
Pri začetnem ponavljanju pojmov v angleškem jeziku sta učenca namesto že izpisanih 
besed pustila prazne prostore. Tako so učenci morali sami vpisati pojme v angleškem jeziku. 
 
Zaključek 

Pri aplikaciji Kahoot sta učenca zraven pravilnega odgovora morala zapisati tudi napačne. 
Kar nekaj vprašanj se je pojavilo okoli zapisa napačnih odgovorov. Pomagala sem jima z 
nasveti. Predstavila sem napake, ki jih najpogosteje pojavljajo pri učencih. Postavila sta se 
v vlogo učno šibkejših učencev. Uporabila sta tudi situacije iz pouka. Na spletu sta poiskala 
različne matematične kvize ter si pomagala z odgovori.  
 
Aplikacija Kahoot ima to pomanjkljivost, da ne moremo vpisati vseh matematičnih oznak, 
tudi zapis ulomkov je takšen, da ga učenci težje preberejo. Ker aplikacija omogoča tudi 
vstavljanje slik, matematični zapis zapišemo v urejevalniku besedil in zapis shranimo kot 
sliko. 
 
Spletna stran, ki je služila za grafično prikazovanje ulomkov, je imela nekaj pomanjkljivosti. 
Ko si zapisal ulomek kot mešano število ali si od celega dela odštel ulomek, ki je imel tudi 
ulomljeni del, so se tudi vsi celi deli razdelili na vrednost imenovalca. Ker sta želela, da 
celote ostanejo nerazdeljene, sta morala najprej prikazati cele dele in jih kopirati, nato še 
ulomljene dele, da sta jih potem prilepila k že obstoječim celim delom. 
 
Z učencema smo veliko sodelovali preko elektronske pošte ter SMS sporočil. Preko SMS 
sporočil smo se sproti dogovarjali za srečanja. Srečanja so potekala pred in po pouku, redko 
med poukom. Veliko stvari sta naredila doma. Vsa gradiva smo si pošiljali preko elektronske 
pošte. Poskrbela sem za barvno tiskanje in plastificiranje grafičnih prikazov ulomkov in 
fotokopiranje učnih listov. Napisala sem pripravo na učno uro v slovenskem jeziku, v 
angleški jezik jo je prevedla učiteljica angleščine. 
 
Učenca sta pridobila dodatno računalniško znanje, izkazala sta se pri sporazumevanju v 
tujem jeziku, obvladala in nadgradila sta sposobnost komuniciranja ter sposobnost znajti 
se v drugačnem jezikovnem okolju. Morala sta znati pritegniti učence in jih v času učne ure 
tudi obvladati. Dejansko sta opravljala delo učitelja. Učna ura v Romuniji je odlično uspela. 
Učenci imajo veliko idej in znanj. Pri pouku učitelj težje opazi močna učenčeva področja. 
Posamezni učenci v razredu tudi težje izrazijo svoje ideje in razmišljanja. Zato so take 
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priložnosti, kot je projektno delo, zelo dobrodošle. Pri tem rabijo mentorja, ki jim pokaže 
pot, kako te ideje in znanja najboljše izkoristiti.  
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Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

PROJEKT RAZISKOVANJA DRUŽBENE GEOGRAFIJE V DOMAČI REGIJI 
 
Povzetek 
Članek predstavlja projektno delo kot primer dobre prakse pri predmetu geografija. 
Tovrstno aktivno učenje poteka v drugem ocenjevalnem obdobju izobraževalnega 
programa tehniške gimnazije. Prednosti aktivnega učenja je veliko. Dijaki razvijajo veščine 
kritičnega razmišljanja. Izboljšajo tudi ostale kompetence mladih. 
 
Ključne besede: projektno delo, kompetence, sodobni svet. 
 
 

RESEARCH ON HUMAN GEOGRAPHY IN A HOME REGION 
 
Abstract 
The article presents the project work as an example of good practice at geography lessons. 
The active learning through research work takes place in a second marking period in the 
educational program of technical gymnasium. The benefits to using such activities are 
many, including improved critical thinking skills as well as other competences. 
 
Keywords: project work, skills, modern world. 
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Geografija danes. Geografija včeraj in jutri. Znanstvena veda, ki odkriva nova obzorja, z 
opisi, predvsem pa z razlago, zakaj se družbeni in naravno geografski pojavi pojavijo na 
našem modrem planetu Zemlja ter kako (posledično) vplivajo na naravno geografske 
sestavine kot družbene elemente pokrajine. Veda, ki v mislih odraslega vedno vzbudi 
zanimanje. Če ne drugače, pa vsaj dih jemajoče fotografije tako domačih kot tudi eksotičnih 
lepot pokrajine ali samih šeg in navad, ki jih ljudje prikažejo na različnih festivalih. 
 
Sodobni svet se prehitro izgublja v slepečih pasteh neokapitalizma. Pomeni, da se 
pozabimo ustaviti, začutiti in se še vedno učiti. Kaj to pomeni pri mladih, najstnikih? Da se 
pozabijo ustaviti? Ali da pozabijo na okolico zaradi drugih dražljajev, ki jih obdajajo, ter jim 
realni svet predstavlja le nekaj, kar je v coni udobja, lahko 'predaleč', da bi se zavedali bližine 
pomembnih informacij, ki pa le vplivajo na oblikovanje posameznikove zavesti? 
 
V sam učni proces je geografija tako v programu tehniške gimnazije kot v programu 
srednjega strokovnega izobraževanja umeščena v učni načrt predvsem z namenom, da 
dijaki kot mladi ljudje na poti v svet odgovornosti pridobijo potrebna znanja, različne 
spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo v pomoč pri razumevanju sodobnih procesov v 
modernem času, tako v domačem okolju kot tudi v širšem prostoru. Predmet pristopa do 
dijakov z vzgojno noto in seveda z namenom učenja za vse življenje, kar naj bi jih dodatno 
privedlo do pravega vrednotenja pokrajine kot tudi do spoštovanja okolice, pa naj bo to 
naravni del le-te ali pa družbeni del pokrajine. Znanje o Sloveniji, EU, svetu kot tudi o 
sonaravnem razvoju je ključno, ki ga človek potrebuje, ko stopa proti samostojnosti. Tako 
učitelji geografije kot tudi dijaki se ob učenju razumevanja procesov zavedamo, da brez 
spoštljivega odnosa do okolice in brez medpredmetnega povezovanja znanja ne gre.  
 
Kompetence, ki jih skušamo razviti, so predvsem: 

- raziskovanje in razumevanje naravnih ter družbenih procesov in pojavov  
- uporaba informacijske tehnologije (IT) oz. digitalna pismenost  
- učenje učenja  
- sporazumevalne zmožnosti  
- medkulturnost  
- socialno vključevanje  
- podjetnost  
- varovanje zdravja  
- raba matematike in logike  
- estetika.  

 
Projektno delo 

 »Sodobni pristopi poučevanja narekujejo uporabo različnih metod in tehnik, ki naj bi 
omogočile boljši pretok informacij in podatkov pri učnih vsebinah, hkrati pa veljale kot del 
motivacijskega pristopa v učno temo, ki zaradi svoje drugačnosti pritegne učenčevo 
pozornost.« (Mihelčič, 2013, str. 144) 
 
Pri geografiji se v drugem letniku tehniške gimnazije (dijaki imajo v učnem načrtu 
predvidenih 70 ur predmeta geografije, kar pomeni dve uri na teden) z dijaki odločimo za 
projektno obravnavo posamičnih tem iz sklopa družbene geografije. Delo je dijakom 
predstavljeno na začetku drugega ocenjevalnega obdobja. Ker gre za projektno delo, le-to 
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poteka po natančnih navodilih danih s strani učitelja, hkrati pa jim je danega dovolj 
manevrskega prostora, da lahko izrazijo svojo kreativnost, mnenje kot tudi ideje, kako 
pristopiti k posamičnim temam ali problemom, ki so jih dobili v proučitev. 
 
Na začetku šolskega leta so dijaki seznanjeni z učnim načrtom za njihov program. Metode 
dela pri pouku so raznolike, predvsem v tem smislu, da dijaki ohranijo interes in motivacijo 
pri pouku predmeta, ki ni maturitetni, ter da se naučijo zavzeti kritičen odnos do situacij in 
praks družbene geografije. 
 
Družbena geografija je razdeljena na različne sklope. Vsako leto so na tematiko različnih 
sklopov oblikovani različni naslovi, ki sovpadajo z aktualnimi tematikami in situacijami zunaj 
šolskega prostora. 
 
Naslovi, ki so del projektnega dela, so osmišljeni dovolj široko, da je znotraj le-teh dijakom 
omogočena svoboda misli. Bistvena naloga je, da temo približajo sošolcem, od njih se 
pričakuje kratka teoretična predstavitev izbrane teme, skupaj z natančno raziskavo dobre 
ali slabe prakse v prostoru. 
 
Dijaki se razdelijo v skupine, največ trije v eni skupini. Število članov skupine je določeno 
načrtno, saj se od njih pričakuje, da temo predstavijo kvalitetno, da znajo zagovarjati tisti 
del naloge, ki so ga raziskovali ter da znajo pojasniti vzročno-posledične odnose. 
 
Ko si skupina izbere temo, ima na voljo dve šolski uri, da poskuša dobiti čim več informacij 
o temi, ki jo raziskujejo. Poiščejo literaturo v šolski knjižnici, pregledajo internetne vire ter 
programe, ki jih je zasnovala EU, Republika Slovenija ali pa domača občina. Kot profesor ne 
vem, kam vodi njihova predstavitev, a vseeno jih znam usmeriti proti pravi poti. Temelj 
vsega je skupno sodelovanje, pridobivanje informacij, poglabljanje v temo, razvijanje 
različnih kompetenc in s terenskim delom tudi empatije.  
 
»Terensko delo se danes najpogosteje izvaja v okviru tedna dejavnosti, ki ga organizirajo 
šole. Predstavlja dobrodošlo spremembo pouka za učitelja in učenca. Poleg motivacijske 
vrednosti, ki jo ima terensko delo, je potrebno izpostaviti, da je osnovni cilj terenskega dela 
»usvojitev različnih tematskih vsebin na lažje dostopen in fleksibilen način na podlagi 
vizualnega in izkušenjskega doživljanja.« (Mihelčič, 2013, str. 143) 
 
Predstavitev naloge vsebuje tako teoretični kot tudi praktični del. Teoretični del dijaki s 
pomočjo profesorice usvojijo v šoli oziroma so orientirani na pot, kjer je poudarek 
posamičnih tematik. Praktični del pa morajo izvesti sami. Dijaki so se doslej pri praktičnem 
delu vedno odločili za terensko delo. Pri geografiji turizma so obiskali ali bližnje turistične 
kmetije ali hotelske komplekse. Za boljšo primerjavo so dodali še informacije zbrane s 
pomočjo intervjuja s podobnih objektov v drugih delih Slovenije. Samo terensko delo je 
zahtevno glede na tematiko kot tudi z vidika osebnosti dijakov v skupini. Ker se 
osredotočajo predvsem v raziskovanje domače regije, celotno sliko pa skušamo povezati s 
situacijo v domovini in potem širše tudi s situacijo v Evropski uniji, dijaki odidejo na teren 
dobro podkovani z znanjem. Preden se odločijo izvesti intervju ali posneti krajši video, 
pridejo do profesorice za dodatne nasvete. V 95 % primerov so dijaki dovolj odprti za 
sodelovanje. Ko na koncu predstavijo svojo nalogo, je le-ta ocenjena, ocena pa je 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

953 

enakovredna ostalim ocenam, ki so jih pridobili med šolskim letom. Njihovo predstavitev 
aktivno spremljajo ostali sošolci, ki jim na koncu zastavijo vprašanja ali pa komentirajo 
obravnavano temo oziroma se vključijo v debato.  
 
Zaradi narave tem, ki so si jih izbrali, so dijaki obiskali kmetije, ekološke kmetije, 
minielektrarne, policijske postaje, mestno občino, kjer poizvedo o novih vlaganjih ter 
sredstvih, ki so namenjena v investicije. Skozi projektno delo so se soočili tudi s problemi 
sive ekonomije, s problematiko brezposelnosti v domači regiji, pomenom industrije 4.0 kot 
tudi z oblikovanjem turistične infrastrukture ter napredkom gradnje tretje razvojne osi. 
Skozi celoten proces preučevanja domače regije je jasno razvidno, da so ponosni na svoje 
poreklo.  
 
Do informacij dijaki pridejo tudi z ustnimi anekdotami bližnjih, kar jih motivira, da izvedo še 
več o domačem kraju. 
 
Dijaki, ki so predstavili svojo nalogo, čutijo osebno zadovoljstvo, saj se zavedajo, da so svoje 
delo lahko uspešno opravili, ker so učinkovito sodelovali z ostalimi člani ekipe, ob tem pa 
so uresničili cilje, ki so si jih zastavili. Predstavitvi, ki je ponavadi dolga 15 minut, sledi debata. 
Glede na to, da je bilo terensko delo osredotočeno na domačo regijo, skušamo povezati 
sliko z ostalimi območji v Sloveniji ter dobiti odgovore na dodatna vprašanja. Podane 
tematike, ki so podprte z vzročno-posledično analizo so pomembne, ker prispevajo k 
razvoju kritičnega mišljenja srednješolcev.  
 
Vse predstavitve seveda niso (enako) uspešne; nekatere/redke med njimi tudi zato, ker 
skušajo dijaki zavajati sošolce z izsledki terenskega dela, ki ga sploh niso opravili. To je 
nekorektno do sošolcev, ki so svoje delo pošteno opravili, ki so korektno raziskovali in 
preučili dano literaturo, s katero so skušali potrditi ali ovreči zastavljene hipoteze. Lažna 
predstavitev terenskega dela se je 14 letih zgodila zgolj enkrat, slabše predstavitve pa se na 
generacijo pojavijo ena do dve na tri razrede. 
 
Samo projektno delo je večinoma uspešno. Ker so dijaki prvič vrženi v situacijo, kjer imajo 
občutek, da se morajo znajti v določenih temah sami, so na začetku precej 'izgubljeni'. Ne 
vedo, če bodo zmogli, ustrašijo se besednih zvez ter pričakovanj učitelja. Toda s pravilno 
motivacijo, dobro usmeritvijo ter predanostjo določeni temi jim le ni težko odkrivati sveta 
v svoji neposredni okolici. Največji izziv je terensko delo, toda ko se odločijo, da izvedejo 
tudi to, so končni rezultati precej jasni ter vodijo k doseganju kompetenc, ki so predpisane 
v učnem načrtu.  
 
S terenskim delom so vpeti v preučevanje družbeno geografskih procesov v pokrajini, 
dodatne informacije danes iščejo tudi z IT-tehnologijo, podatke obdelujejo ter izbirajo tiste, 
ki so pomembni za predstavitev, s pomočjo literature dijaki sistematizirajo informacije, 
pridobivajo znanje, ki ga stalno dopolnjujejo, priložnost aktualizacije posameznih procesov 
in pojavov pridoma izkoristijo ter povežejo tako s terenskim delom kot tudi s predstavitvijo. 
Razvijajo tudi sporazumevalno pismenost, tako orientacijsko kot tudi funkcionalno, 
razvijajo pa tudi strokovno pismenost ter spretnost iskanja informacij v tuji literaturi. S 
srečanji različnih ljudi, ki jih spoznajo pri terenskem delu, se pri dijakih razvija medkulturno 
sožitje. Socialno komuniciranje pa razvijajo s pomočjo timskega dela, saj tu razvijajo 
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odgovornost do spoštovanja pravil v skupini ter urejanja dogovorov. Pri posamičnih temah 
(ekonomska geografija, kmetijstvo, geografija prometa, turizem …) presojajo posege v 
pokrajino, trženje pokrajine ter spoznavajo okoljske probleme ter posledično pomen 
varovanja zdravja za prebivalce določene skupnosti. Predstavitve večkrat potekajo tudi s 
pomočjo različnih grafov, statističnih podatkov. 
 
Želimo razgledane mlade, ki bodo znali zaznati probleme okoli sebe, ki se bodo zavedali ne 
samo sočloveka, ampak tudi okolice. Mlade, ki bodo razmišljali jasno in bodo s svojim 
znanjem unovčili svoj potencial v dobrobit družbe. Vloga učitelja v celotnem procesu 
oblikovanja mladega uma je le majhen košček sestavljanke v celotnem mozaiku družbe. Je 
pa lahko ključna pri posameznikih. Učitelj skuša poiskati najučinkovitejši način 
posredovanja znanja. Z idejami sme vplivati na mlade, jim nakazati, da bodo svoj cilj na 
življenjski poti dosegli le s trudom in da jim bodo izkušnje, lepe in tiste manj lepe, pomagale 
dozorevati v odgovorne posameznike.  
 
Literatura in viri 

1. Mihelčič, N., 2013. Ko se »uporabno znanje« sreča s terenom – popotovanje po 
Kobariškem. Metodički obzori, 8, 18, str. 14 
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 Saša Zupan  
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

TABOR HOČEM VEČ 
 
Povzetek 
IDEJA za tabor se je rodila leta 1999, ko smo mentorice treh različnih interesnih dejavnosti 
ugotovile, da je otroke različnih starostnih skupin ( od 4. do 8. razreda) čedalje težje med 
tednom  povezati skupaj in  organizirati delavnice ali izlet. Na pobudo vedno več 
zainteresiranih otrok sva z Marino Vukaševič leta 2005 organizirali in idejno zasnovali 
TABOR HOČEM VEČ. Program letno spreminjamo.  Hodimo na Javorniški Rovt nad 
Jesenicami v CŠOD Trilobit. 
Tako tabor poteka  že  14  let zapored. Vedno je zabavno, poučno, športno in ustvarjalno. 
Da je TABOR HOČEM VEČ res nekaj več, vemo tako mentorice kot otroci. 
Temeljimo na strpnosti, medsebojni pomoči, druženju različnih starostnih skupin, 
samostojnosti, izvirnosti, inovativnosti, … 
Naš glavni cilj  je  kvalitetno preživeti prosti čas na poseben način, brez elektronskih naprav,  
v neokrnjeni naravi in vzpostaviti stik  s samim seboj.  
Začuti okolje, začuti naravo, začuti ljudi, začuti sebe in cel svet ti bo ležal pred nogami.  
 
Ključne besede: tabor Hočem več, prosti čas, druženje, strpnost 
 

CAMP »I WANT MORE« 
 
Abstract 
The idea for the camp was formed in 1991. Mentors of 3 different extracurricular activities 
noticed that children of different age groups  are very difficult to connect and gather during 
the week to organize a workshop or a trip.. Because children were strongly interested to 
have camps also in the future, I  and Marina Vukaševič, organized and construct  CAMP »I 
WANT MORE«. The programme is changed every year. The camp is being organized for 14 
years. At the camp it is always a lot of fun, education, sports and creativity.  
CAMP »I WANT MORE« is more than just an ordinary camp. Mentors know that and children 
know that.     
Is based in tolerance, mutual help, gathering of different age children, independence, 
creativity,… 
Our main aim is qualitative and specially spend free time, without electronic devices, in pure 
nature where we all can make a contact with our self.  
Feel the environment, feel the nature,fell the people, feel yourself and you will have the 
whole world in your hand.  
 
Keywords: Camp I want more, spend free time, gathering, sports 
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1 UVOD 

Sem učiteljica razrednega pouka in sem v 21 letih delavne dobe učila že vse razrede od 1. do 
5.razreda. Nekaj let sem bila učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja. Poleg dela v razredu 
pa so me vedno zanimale še razne druge dejavnosti, ki so mojemu delu in osebnostni rasti  
dodale dodatno vrednost.  
 
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled se imenuje po znanem matematiku dr. Josipu Plemlji, ki se 
je leta 1873 rodil v vasi Grad na Bledu. Prva šola naj bi bila na Bledu že v 15 .stoletju, današnje 
šolsko poslopje pa je bilo postavljeno leta 1972 in leta 1982 povečano. Šola stoji v prijetnem 
okolju , obdana z zelenjem.  
 
Ker nam je kvaliteta odnosov, sobivanje in zdravje na 1. mestu smo se leta 1998 pridružili 
projektu Zdrava šola, katere ga del je bil tudi inovativni projekt INTERESNA DEJAVNOST 
IMA MOČ POVEZOVANJA. Mentorice projekta smo bile na začetku Marina Vukaševič, 
Magda Bogataj in Saša Zupan, zadnjih nekaj let pa sva Marina Vukaševič in Saša Zupan 
oblikovali nov avtorski program in začeli izvajati vikend tabore s športno – povezovalno- 
socialnimi  vsebinami. Tabor se je na pobudo otrok preimenoval v TABOR HOČEM VEČ.  
 
Prvi tabor smo izpeljali leta 1999. Ker je bil odziv pozitiven, je druženje postalo naša 
dolgoletna tradicija. V prvih štirih taborih smo združili interese štirih interesnih dejavnosti ( 
Novinarski krožek, šolski radio Pecovca, Turistični podmladek in Dramski krožek). Prvotni 
cilj je bil  druženje otrok z različnimi interesi in različnih  starostnih skupin, pomoč drug 
drugemu in kvalitetno preživljanje prostega časa.  
 
Po štirih leti se je tabor preimenoval, osnovni cilji so ostali, dodali pa smo nekaj novih.  
Vsa leta na tabor vabimo  tudi bivše učence naše šole, ki so bili prejšnja leta del nas. Vsako 
leto se nam kdo pridruži in tako potrdi, da je vredno delati s srcem  in da je vredno graditi 
naprej.  
 
2 JEDRO 

Pot OD IDEJE DO CILJA 

IDEJA za tabor se je rodila leta 1999, ko smo mentorice krožkov ugotovile, da je otroke 
različnih starostnih skupin ( od 4. do 8. razreda) čedalje težje med tednom  dobiti skupaj in  
organizirati delavnice ali izlet.  
 
Z otroki smo na srečanjih o tem govorili in si izmenjali mnenja. Ugotovile smo, da so učenci 
zainteresirani in bi šli z veseljem za tri dni na tabor, kjer bi izpeljali večina dejavnosti, ki jih je 
bilo tekom leta težko.  
 
Preko pogovora, nevihte možganov, socialnih iger smo skušale ugotoviti, kam bi šli  in na 
kakšen način bomo ideje uresničili. 
 
Leta 2005 je nastal nov koncept ,  ki ni več temeljil na interesnih dejavnostih. Takrat je tabor 
zaživel z novim imenom  HOČEM VEČ. Glavni cilj je povezati več starostnih skupin z 
različnimi interesi ter graditi na odnosih, pomoči in empatiji. Največji cilj pa otroku približati 
samega sebe.  
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PREDSTAVITEV  

Ker je bil koncept tridnevnega druženja  za tisti čas nekaj novega in še neznanega, smo idejo 
in program predstavili:  

- vodstvu šole, 
- učencem, 
- staršem. 

 
FINANČNI NAČRT 

Ker je tabor del izven-šolskih dejavnosti in hkrati nadstandard, je bilo potrebno izdelati 
natančen finančni  načrt. 
 
Iskali smo  sponzorje in se pozanimali , kje bi lahko najugodneje bivali in se prehranjevali. 
Potrebno je bilo poiskati najugodnejšega prevoznika in se pozanimati , kako bi lahko tabor 
omogočili tudi otrokom s socialno šibkejših družin.  
 
V FINANČNI načrt sodi: 

- PREVOZ  ( od leta 2005  smo vse tabore organizirali v bližini Bleda, saj so tako lahko 
starši otroka k domu pripeljali sami – manj stroškov) 

- NAMESTITEV S PREHRANO 
- OGLEDI 
- URE MENTORJEV 
- URE PREDAVATELJEV 
- STROŠKI MATERIALA 

 
Izdelali smo tudi prošnjo za pomoč oziroma sponzorstvo, saj je naš cilj omogočiti tudi 
cenovno ugoden tabor.  
 
NATANČEN PROGRAM DELA ZA UČITELJE 

Program naredimo vsi mentorji skupaj. Delavnice prilagodimo glede na potrebe učencev in 
glede na vremenske pogoje. Pomembno je, da so vse dejavnosti fleksibilne in prilagodljive. 
Vedno si priskrbimo več materiala in rezervne ideje.  
Pri snovanju delavnic se oziramo na ideje in želje otrok.  
 
PROGRAM DELA ZA UČENCE 

Program za otroke je okviren, saj ga je velikokrat potrebno spreminjati glede na vreme ali 
potrebe.  
 
VABILO  IN PRIJAVNICA  

1. vabilo vsebuje osnovne podatke in predstavitev tabora, poti, delavnic.  
V spodnjem delu je prijavnica, s katero si otrok zagotovi mesto na taboru.  
 
V vabilu je potrebno zapisati: 

- URO IN KRAJ ODHODA 
- URO IN KRAJ PRIHODA 
- PRISPEVEK STARŠEV ( CENA) 
- VSEBINA PROGRAMA 
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- DOVOLJENJE STARŠEV 
- TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE 
- POSEBNOSTI OTROKA 

 
SESTANEK PRED ODHODOM 

Pred odhodom vedno skličemo sestanek z otroki, kjer se pogovorimo o vsebini in razrešimo 
vprašanja in skrbi. Otrokom damo navodila KAJ VZETI S SEBOJ. 
 
ODHOD – TABOR – 2 DNEVNI  
PRIHOD DOMOV 
UREJANJE VTISOV 
POROČILO ŠOLI 
ČLANEK ZA BLEJSKE NOVICE, RAZSTAVA V ŠOLI, POROČILO NA ŠOLSKI RADIO 
FINANČNO POROČILO 
ZAHVALA SPONZORJEM 
CILJ 
 
In tako smo na koncu in hkrati na začetku.  
 
VEČ KOT ŠOLA- ŠOLA ZA ŽIVLJENJE - TABOR HOČEM VEČ  

• OPIS 1. TABORA HOČEM VEČ – MEŽAKLA 
Leta 2005 smo imeli prvi manjši tabor v koči na Mežakli, kjer smo postavili indijanski tabor 
z indijanskimi šotori in imeli delavnice na indijansko tematiko.  
 
CILJ  je bil, da mentorji vodimo rdečo nit in smo jim v spodbudo , otroci pa sami  vodijo 
delavnice in se dopolnjujejo.  
 
DELAVNICE: poslikava majic, izdelovanje lovilcev sanj, izdelava lokov in puščic, postavljanje 
šotora, izdelava zapestnic prijateljstva, kuharska delavnica, skakanje s padalom, športna 
delavnica, lov za zakladom, bobnanje, poslikava obrazov, igre v naravi. 
Otroci so kuhali in pomivali sami in sami so določili dežurne učence.  
 
CILJ tabora je, da se otroci družijo brez pritiskov, da dejavnosti niso strogo načrtovane, 
temveč ponujene in prilagojene situacijam in vremenu.   
Otroci preko druženja z  vrstniki  dobijo notranjo motivacijo za delo in ustvarjanje.  
Vsak naredi tako kot zna , deli z drugimi in zna pohvaliti sebe in druge.  
Ker je bilo zanimanja za tabor vedno več in nam kapacitete na Mežakli niso zadoščale, smo 
vsa naslednja leta  tabor organizirali v domu CŠOD – dom TRILOBIT – Javorniški Rovt. 
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Slika 1  

 
• OPIS TABOROV OD LETA 2006 DO 20018 
KRAJ : dom CŠOD – TRILOBIT – Javorniški Rovt 
Program tabora je potrebno zapisati v LDN interesne dejavnosti šole, saj je potem to del 
ponudbe šole in je vikend paket domov tako cenejši, hkrati pa imaš na voljo dejavnosti 
doma in pomoč njihovih pedagogov, če jih potrebuješ.  
 
ČAS:  

- v maju ali juniju- glede na prosti termin za vikende 
- Sobota in nedelje 

 
OKVIREN PROGRAM, KI SE VSAKO LETO DELNO SPREMENI in utemeljitve 
 
SOBOTA  
9. 00 – ZBOR pred DOMOM Trilobit - Uvodni krog in pravila, pozdrav,… 
9. 30 – nastanitev  
10. 00. – ŠPORTNE AKTIVNOSTI  - VOŽNJA S KANUJI PO JEZERU, PLEZANJE, IGRE Z ŽOGO, 
LOKOSTRELSTVO 
 
Hkrati potekajo delavnice ročnih del, igre babic in dedkov, klepetalnice… 
Otroci  sodelujejo pri vseh aktivnostih. Nekateri imajo težave in  strahove pri določenih 
športih ali pri izpostavljanju pri igrah, a s skupnimi močmi strahove skušamo premagati. 
Najlepši občutek je, ko se otroku zaiskrijo oči, ker je zmogel in ker so ga drugi spodbujali pri 
tem.  
 
13. 00 – KOSILO , počitek, druženje 
15. 00 – POHOD ( ogled jam, na razgledno točko, raziskovat fosile, v Zoisov park, …) 
17. 30. - MALICA 
18. 00 – DELAVNICE Z LESOM ( USTVARJANJE družabnih iger na leseno osnovo) 
19. 30. – VEČERJA 
20. 30 – VEČERNO DRUŽENJE OB OGNJU – TRILOBIT IMA TALENT 
(Otroci po skupinah pomagajo pri pripravi OGNJA, HRANE, PROSTORA,..) 
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21. 30 – PEKA HRENOVK, KRUHA, igranje na kitaro in petje, klepet 
23. 00 – SPANJE 
 

 
Slika 2 

 
NEDELJA 
8. 00 – ZAJTRK 
9. 30 – POHOD, ORIENTACIJA S TABLICAMI, OVIRATLON, TIMSKA HARMONIJA, KANU, 
LES, SLIKE IZ NARAVE, LOV NA SKRITI ZAKLAD 
Glede na vreme in želje. 
13. 00 – KOSILO 
14. 00 – POSPRAVLJANJE 
14. 45. – ZAKLJUČNI KROG 
Zaključni krog je pomemben, saj lahko izrazimo svoje mnenje tik pred odhodom, si 
izmenjamo izkušnje, se poslovimo, objamemo, si kaj podarimo, včasih se poslovimo od 
devetošolcev, ki so bili z nami kar 6 let zapored. To je trenutek , ko delimo čustva in si 
pogledamo v oči. To je čas, ko izrazimo želje za vnaprej.  
To je trenutek, ko ti otrok, ki ima težave s socializacijo stisne roko, pogleda v oči in reče: 
»Hvala učiteljica, ker me razumete. To je bil najlepši vikend v mojem življenju. » 
15. 00 – ODHOD DOMOV 
Vse dejavnosti se prilagajajo glede na vreme in želje. Bistvo je, da se otroci družijo v mešanih 
skupinah, si pomagajo in znajo reševati spore.  
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Slika 3 

 
KER NIKOLI NE VEMO KAKŠNO BO VREME ( vse aktivnosti namreč izvajamo na prostem, 
ob jezeru, na igrišču, v gozdu in na travniku) pripravimo še dodatne aktivnosti in 
pripomočke, ki jih lahko izvajamo v domu.  
 
TELEFONE in vse ostale elektronske naprave pustimo doma,  TELEVIZIJE NE GLEDAMO  IN 
ko nam je »dolgčas« se zazremo v nebo, v vodo, v zvezde in počakamo, da pride navdih. 
Kajti dolgčas je začetek raziskovanja sebe, je začetek iskanje nekaj novega in je vir 
ustvarjalnosti.   
 
REZERVNE AKTIVNOSTI:  
Barvanje fantazijskih mandal 
Oviratlon ( vrvi, prepreke,….) 
Lov na skrivnost 
Črvivi hec ( igre s črvi) 
Tekma v med dvema ognjema na drugačen način 
Igre babic in dedkov ( ristanc, zemljo krast, gumitvist, …) 
Zgradimo si lestev- iz palčk in vrvi- vrtalnik 
Barvanje starih stolov 
Različne socialne igre, veščine 
 
  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

962 

3 ZAKLJUČEK 

Tabor poteka že  14  leto zapored. Vedno je zabavno, poučno, športno in ustvarjalno. Za 
vsakega se najde nekaj, kar mu polepša dan in vsak najde koga novega, ki mu na obraz 
nariše nasmeh.  
 
Da je TABOR HOČEM VEČ res nekaj več, vemo tako mentorice kot otroci. 
Temeljimo na strpnosti, medsebojni pomoči, druženju različnih starostnih skupin, 
samostojnosti, izvirnosti, inovativnosti,… 
Naš glavni cilj pa je  preživeti prosti čas na poseben način, v neokrnjeni naravi in vzpostaviti 
stik tudi s samim seboj. Začuti okolje, začuti naravo, začuti ljudi, začuti sebe in cel svet ti bo 
ležal pred nogami.  
 

 
Slika 4 

 
In tik preden se vsi utrujeni poslovimo, preden jih starši odpeljejo domov, otroci sprašujejo: 
Kdaj bo naslednji tabor?  
Zakaj  ne bo med počitnicami še enkrat?  
Zakaj ne traja tri dni?  
Kdaj se lahko prijavijo za naslednje leto? 
Ali lahko povabijo še koga z drugih šol? 
Ali vas lahko objamemo za nasvidenje? Oh ne, to se pa ne sprašujemo, preprost OBJEM je 
vsako leto del naše skupine in včasih so med nami tudi SOLZE, SOLZE SREČE. 
Če me kdo vpraša, če smo dosegli vse zastavljene cilje, se mu samo nasmehnem.  
Kaj je CILJ?  
CILJ je doseči 
da si kar si,  
da se ne skrivaš vase, ko te boli,  
da ti  sreča sije iz oči, 
da ne razmišljaš, ampak čutiš 
in da veš, da zmoreš in hočeš-želiš  še več.  
 
Literatura 
Članek je napisan izključno avtorsko.  
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mag. Andrejka Zver  
Osnovna šola Beltinci 

TEHNIČNE VSEBINE V SODOBNEM POUKU 
 
Povzetek 
V današnjem času je biti učitelj velik izziv, saj hiter družbeni razvoj zahteva hitro prilagajanje 
spremembam v družbi in tehnološkim znanjem okoli nas. Vsak dan pride do novih tehničnih 
in tehnoloških spoznanj in pripomočkov, ki človeku na takšen ali drugačen način prilagodijo 
ali olajšajo življenje. Ena izmed novejših tehničnih vsebin na osnovnih šolah je robotika, s 
katero se ukvarjamo tudi na naši šoli v sklopu izbirnega predmeta Robotika v tehniki in kot 
interesna dejavnost. Robotika je dokaj zanimivo področje in učence spodbuja k uporabi 
znanj, ki so jih pridobili že kot otroci, ko so zlagali razne sestavljanke s kockami in pridobivali 
nova znanja na področju programiranja. Robotika kot taka torej združuje znanja iz tehnike, 
prostorske orientacije, strojnih elementov, računalništva ter uporabo motoričnih 
spretnosti. Učenci so postavljeni pred nalogo sestaviti funkcionalni izdelek – robot in ga 
programirati za opravljanje določene naloge. 
 
Ključne besede: tehnika, robotika, programiranje, robot 
 
 

TECHNICAL CONTENTS AT MODERN LESSONS 
 
Abstract 
Nowadays it is challenging to be a teacher. A fast social development requires a fast 
adjustment in the society and also to a vast technological knowledge. Every day there are 
new technological discoveries and accessories, which make our life easier. One of the 
modern technological contents in primary schools is robotics, which we do at optional 
classes at our school and at after-school lessons. Robotics is interesting for the students 
and it encourages them to use the knowledge, which they gained already in their early 
childhood. Robotics combines technological knowledge, spatial orientation, computer 
science, machine elements and a use of motoric skills. The students need to construct a 
functional product - a robot and programme it to perform a certain task. 
 
Keywords: technique, robotics, programming, robot 
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1 Uvod 

Kljub temu da vsak dan slišimo pogovore o sodobnih otrocih, ki so nespretni pri ročnih 
opravilih, se ne znajdejo, grdo pišejo, torej so motorično zelo šibki, je po mojem mnenju v 
osnovnih šolah premajhen poudarek na tehničnih znanjih, kar kaže tudi dejstvo, da je bil že 
pred časom v devetem razredu ukinjen tehnični pouk kot del obveznega pouka. Zato je še 
toliko pomembneje, da učitelji spodbujamo tehnične vsebine in učencem le-te prenašamo 
na njim zanimiv način. Veliko učencev bi želelo delati, ustvarjati, raziskovati, pa tega ne 
znajo, torej rabijo mentorja, ki jih usmerja in pomaga pri ovirah. Učenci imajo možnost 
pridobivati dodatna tehnična znanja pri izbirnih predmetih ter interesnih dejavnostih, ki jih 
je kar nekaj, seveda pa je veliko odvisno tudi od učiteljev. Imamo material, ki ga lahko 
oblikujemo, če le najdemo pravo pot do naših učencev. 
 
1 Tehnika na naši šoli 

Poleg obveznega tehničnega pouka imajo učenci na naši šoli možnost izbire tehničnih 
vsebin v obliki izbirnih predmetov od četrtega razreda naprej. Da naši učenci radi delajo z 
rokami, potrjuje dejstvo, da imamo vsako leto zadosten vpis za izvajanje teh predmetov. 
Učenci druge triade imajo na razpolago neobvezni izbirni predmet tehnika, učenci tretje 
triade pa lahko izbirajo med obdelavo raznih gradiv, kot so papir, umetne snovi, kovine, 
elektrotehnike, robotike v tehniki ter po novem risanje v geometriji in tehniki. Poleg izbirnih 
predmetov imamo na razpolago še cel nabor interesnih dejavnosti. Do petega razreda 
imamo razne ustvarjalne krožke, od šestega razreda pa interesne dejavnosti iz tehničnih in 
računalniških vsebin. 
 
2 Robotika kot izziv 

Kako motivirati učence za delo, je seveda večno vprašanje, ki si ga zastavljamo učitelji. 
Navadno uspe pozornost učencev pritegniti kaka nova zadeva, še bolj pomembno pa je, da 
zna učitelj že vpeljano snov vedno znova predstaviti na nov in privlačnejši način. 
 
Veliko je radovednih učencev, ki želijo delati, raziskovati, ustvarjati. Robotika kot taka 
predstavlja učencem sigurno izziv, saj je pri nas dokaj novo področje, kljub temu da je v 
zadnjih dveh letih dobila veliko novih privržencev tako s strani učiteljev kot učencev. 
Učence vedno pritegne nekaj posebnega, nekaj neznanega in s čimer lahko izstopajo. Pri 
robotiki kot predmetu ali interesni dejavnosti strmimo k temu, da na znanih vsebinah 
gradimo nova spoznanja in da je ta pot za vsakega posameznika drugačna, kar nam 
dopušča širok obseg različnih poti, ki vodijo do končnega izdelka. 
 
Naloga učitelja pri tem je predvsem usmerjati učenca glede na njegovo predznanje in 
njegove sposobnosti. Učenec si sam izbere izziv – izdelek, ki ga bo izdelal in sam izbere pot, 
po kateri bo delal, tako da bo ob koncu dejansko lahko ponosen na svoj dosežek. Tu lahko 
vsak izmed učencev izkoristi svoje sposobnosti, saj pri svojem delu povezujejo, nadgrajujejo 
in najpomembnejše, uporabljajo svoja znanja na konkretnih primerih. 
 
3 Delo z roboti 

Preden se naše delo dejansko začne, je zelo pomembno, da so učenci seznanjeni z 
metodami, pogoji in pričakovanji. Učenci morajo razumeti, da delo z roboti ni samo igra, 
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ampak je dejansko delo in vsak korak, ki ga naredijo, vodi do končnega izdelka. Vsak korak, 
če je le možno, je potrebno sproti preveriti in odpravljati nepravilnosti oz. napake.  
 
Učencem morajo biti jasno predstavljene metode in način dela kot tudi omejitve. Te 
omejitve se nanašajo predvsem na materialno in programsko plat našega dela in jih morajo 
učenci razumeti, če želimo, da razvijejo pravi odnos do dela in razpoložljive opreme.  
 
Da se učenci lažje prilagodijo oz. sodelujejo, je dobro, če se sami razporedijo v pare oz. 
trojice, saj je delo uspešnejše, če se učenci poznajo in zaupajo svojemu partnerju. Delo mora 
potekati v sproščenem okolju, saj je takrat učinkovitost največja. 
 

 
Slika 1. Delo z roboti 

 
3.1 Priprava na delo 

Ko se učenci razdelijo, se določijo njihove naloge. Vsaka delovna ekipa določi vodjo, ki je 
potem odgovorna za delo in komplet gradiva. Vsaka ekipa dobi komplet za sestavo robota, 
v našem primeru so to sestavljanke Legomindstorms EV3 ali Legomindstorms NXT. Učenci 
se najprej spoznajo s kompletom in preverijo svoje možnosti.  
 
3.2 Načrtovanje in sestava robota 

Na podlagi razpoložljivih gradnikov učenci poiščejo projekte oz. razne variacije sestavljanja 
robotov na spletu. Naš cilj pri sestavljanju so predvsem funkcionalni mobilni roboti, s 
katerimi lahko preizkusimo čim več funkcij samega kompleta oz. v nadaljevanju, pri 
programiranju, kocke oz. enote EV3. Ta del je sigurno učencem najbližji, saj je sestavljanje 
lego kock del njihovega odraščanja, sama kompleksnost projekta pa od njih zahteva 
nadgradnjo njihovih izkušenj in posledično dobro prostorsko predstavo in konstrukcijsko 
stabilnost. Pri tem delu so največkrat uspešnejši učenci s slabšimi učnimi sposobnostmi, 
imajo pa dobro razvito motoriko in dobre konstrukcijske rešitve.  
 
3.3 Programiranje robota 

Pri programiranju se dejansko začne zahtevnejši del našega dela, ki je učencem večinoma 
popolnoma tuje. Pri programiranju uporabljamo programsko opremo EV3 Home Edition, ki 
je prosto dostopna na spletu in si jo učenci lahko namestijo tudi na domače računalnike. 
Pred samim programiranjem z učenci raziščemo osrednji del robota, enoto EV3, preko 
katere se potem program tudi izvaja. Enota EV3 je dejansko srce oz. računalnik našega 
robota in vse funkcije, ki se izvajajo, potekajo preko nje. Ko imamo ukaz oz. program, ki ga 
želimo izvesti, ga najprej naložimo na enoto in ga potem zaženemo s pritiskom na ustrezni 
gumb. Program lahko zaženemo tudi direktno iz računalnika preko kabla oz. preko 
bluetootha. Programiranje poteka v intuitivnem programskem okolju, osnovanem na 
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ikonah. Ukaz oziroma vedenje, ki ga želimo, preprosto kliknemo in prenesemo v 
programsko okno ter ga prilagodimo vedenju svojega robota. Najprej naredimo temeljit 
pregled skozi program, preverimo posamezne ukaze oz. ikone, pogledamo nekaj primerov 
kratkih programčkov in potem začnemo korak za korakom s programiranjem. Zelo 
pomembno je učence navaditi, da vsak ukaz, ki ga dodajo oz. spremenijo, preverijo na 
robotu, saj le tako sproti ugotavljajo način delovanja programa in razumejo njegovo 
sintakso. Razen preprostega premikanja po prostoru imajo učenci možnost priključitve 
različnih tipal oz. senzorjev, kot so barvni senzor, ultrazvočni senzor, senzor na dotik, 
infrardeči senzor in žiroskop, z uporabo katerih lahko robota natančno usmerjamo oz. 
imamo možnost zaznavanja okolice na več načinov. 
 

 
Slika 2. Programsko okolje 

 
3.4 Tekmovanje z mobilnimi roboti 

 Da je motivacija prava, je za učence bolj zanimivo, če lahko med seboj malo tekmujejo in se 
dokažejo. Tako organiziramo mini tekmovanje med ekipami izbirnih predmetov in 
interesnih dejavnosti. Za izvedbo tekmovanja pa je poleg dobrega programa potrebno 
izdelati še tekmovalni poligon oz. tekmovalno areno. 
 
3.4.1 Priprava poligona 

Tekmovalni poligon sestavljajo kvadratne plošče, na katerih je s črno črto označena pot, ki 
ji mora slediti mobilni robot. Plošče so sestavljene tako, da tvorijo sklenjeno pot. Na poti so 
postavljene tudi ovire: prekinjena črta, talne ovire, stoječe ovire in križišča. Učenci si pot na 
samih ploščah izdelajo sami s pomočjo črnega izolirnega traka, primere plošč oz. proge pa 
najdemo na spletu ali pa si jih zamislimo sami. Sama oblika poligona je določena s 
Pravilnikom robotskega tekmovanja RoboCupJunior. 
 
3.4.2 Vožnja po črti 

Tekmovanje poteka po principu, da mobilni robot sledi črni črti in se izogiba oviram na poti. 
Pri reševanju oz. ogibanju oviram na poti si pomagamo s tipali oz. senzorji, ki morajo biti 
ustrezno nameščeni in nastavljeni. Tu lahko učenci vidijo pomembnost natančnega 
nastavljanja ukazov pri programiranju, vpliv okolice na obnašanje robota v določeni situaciji 
in zmožnosti hitrega prilagajanja. Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom robotskega 
tekmovanja RoboCupJunior Reševanje Črta, saj najboljša oz. najboljši dve ekipi potem 
zastopata šolo na regijskem tekmovanju RoboCupJunior na SPTŠ Murska Sobota. 
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4 Zaključek 

Brez pretiravanja lahko rečem, da si moramo učitelji dokaj težko priboriti pozornost 
učencev za dejavnosti izven rednega pouka, še posebej na predmetni stopnji, saj so 
sodobni otroci vsakodnevno okupirani z izvenšolskimi dejavnostmi, ki jih narekuje sodobna 
družba. Vsekakor podpiram mnenje starejših, ki velikokrat govorijo o svoji mladosti, ko še 
ni bilo glasbenih šol, različnih tečajev, takšnih in drugačnih treningov, so se pa otroci zbirali 
po pouku, se skupaj igrali, si izmišljali razne igrice z razpoložljivimi sredstvi in konec koncev 
pomagali pri hišnih opravilih, kar je bilo vsekakor najpomembnejše pri razvijanju motoričnih 
sposobnosti in odgovornosti do dela in soljudi. 
 
Danes je premalo skupnih trenutkov otrok, vedno je prisoten nek strah, kaj pa če … Kaj, če 
si otrok kaj naredi? Kaj, če česa ne bo znal? Sama verjamem, da se posameznik največ nauči, 
ko naredi napako. Kljub temu da večina učencev svoje napake sprejema kot nekaj slabega, 
je še kako pomembno, da jim kot učitelji dokažemo ravno nasprotno. Pri dejavnostih, ki si 
jih otrok izbere sam po svojih željah, mu je dana možnost, da se lahko zmoti, da lahko naredi 
po svoje, vendar mora napako sam odkriti in jo sam popraviti.  
 
Sama uživam pri interesnih dejavnostih in drugih aktivnostih, ki niso del obveznega pouka. 
V tem času se učenci spremenijo v »male pametne mravljice«. Seveda ni vedno vsakemu za 
neko delo, to je pač treba vzeti v zakup, vendar če učencem damo dovolj časa in dovolj 
zagona, predvsem pa podporo, bo vsak dal najboljše od sebe. Izhajajmo iz kitajskega 
pregovora:« Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi zanimanje in 
bom razumel.« Zaupajmo torej v naše učence, še bolj pa zaupajmo vase in v svoje 
sposobnosti.  
 
Literatura in viri 

1. https://www.lego.com/en-us/mindstorms 
2. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka

/predmeti_izbirni/Robotika_v_tehniki_izbirni.pdf 
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Matej Žalig  
Osnovna šola Beltinci 

AKTIVNO UČENJE V POLETNI ŠOLI V NARAVI 
 
Povzetek 
Na osnovni šoli Beltinci poteka šola v naravi že vrsto let in je v razširjenem programu 
devetletne šole. V zadnjih letih izvajamo poletno šolo v naravi v Baški na Hrvaškem v 
tretjem razredu. Poletna šola v naravi poteka ob koncu šolskega leta. Učitelji tako lahko 
dobro spoznamo svoje učence in čas prilagajanja je krajši, saj imajo možnost vzpostaviti 
pozitivne stike v prijetnem, sproščenem okolju. Sama učna snov o primorskem svetu je tako 
bolj privlačna, učenci se raje učijo, ker so bolj motivirani. 
V prispevku podajam in opisujem vlogo učitelja kot koordinatorja v šoli v naravi, aktivne 
učne metode, ki v učnem okolju izven šole postanejo same sebi namen. Ob tem pa podajam 
premišljeno razpravo o izbiri in povezavi metod/strategij, ki optimalno pripeljejo do 
zastavljenih ciljev (izobraževalnih, funkcionalnih in vzgojnih). 
 
Ključne besede: aktivne učne metode, učni izzivi 
 
 

ACTIVE LEARNING AT SUMMER SCHOOL IN THE NATURE 
 
Abstract 
At Beltinci primary school we have been organizing summer school in the nature for many 
years and it is a part of an extended school programme. In the last few years we have 
performed it in Baška in Crotia at the end of a school year. We take third graders. The 
teachers can get to know their students better and make good connections with them in a 
relaxed and nice environment. The teaching contents about the coastal world become 
more interesting and the students are more motivated for learning.  
In my article I am describing a role of a teacher as a coordinator of the summer school and 
the active teaching methods. I am also giving a thoughtful debate about a choice and 
connection of the methods, which lead to achievement of the aims (educational and 
functional).  
 
Keywords: active teaching methods, learning challenges 
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Uvod 

Seneka je dejal: »Ne za šolo, ampak za življenje se učimo«. Tako je treba pripravljati tudi 
mladi rod. Življenje ni samo poklicno in akademsko delo, ampak je tudi prosti čas, torej tisto, 
kar človek počne v vsakdanjem življenju. S telesno vzgojo navajamo učence na zdrav način 
življenja s tem, da jim privzgajamo higienske navade in ljubezen do narave, saj se bodo 
vračali k njej tudi pozneje kot odrasli s svojimi družinami. Prav to pa je šola v naravi, pa naj 
bo ob vodi, v planinah ali na snegu. Učinkovit tovrstni vzgojno-izobraževalni program bi 
moral spremljati učenca že od prvega razreda dalje, saj je otrok v tem starostnem obdobju 
izredno dojemljiv za spoznavanje in ekološko obnašanje do narave. Prav tako pa so otroci 
željni športnih aktivnosti in te jim je potrebno zagotoviti in približati na najbolj ustrezen 
način. V današnjem času, ko so starši prezaposleni, ko tudi narašča število mestnega 
prebivalstva, ko otroci veliko preveč posegajo po modernem svetu tehnike, televizije in 
računalnikov, se nezavedno oddaljujejo od narave, športnih aktivnosti in vsega, kar jim 
ponuja narava.  
 
V svojem prispevku opisujem izvedbo šole v naravi na Osnovni šoli Beltinci in predstavljam 
vlogo učitelja kot koordinatorja v šoli v naravi, aktivne učne metode, ki v učnem okolju izven 
šole postanejo same sebi namen. Ob vsem pa podajam tudi premišljeno razpravo o izbiri in 
povezavi metod/strategij, ki optimalno pripeljejo do zastavljenih ciljev (izobraževalnih, 
funkcionalnih in vzgojnih). 
 
1 Opredelitev šole v naravi 

Šola v naravi je posebna oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki temelji na tem, da ves 
oddelek odide za nekaj časa v drugačno naravno okolje, kot smo ga vajeni doma, in 
nadaljuje vzgojno-izobraževalno delo, v katerem večji del zavzemajo telesnovzgojne 
vsebine. To niso počitnice. Vzgojno-izobraževalno delo poteka po skrbno načrtovani 
vsebinski pripravi. Poudarek je predvsem na raziskovanju okolja in odkrivanju prepletenosti 
ter soodvisnosti med pojavi in procesi. Znanje, ki ga učenci pridobijo v šoli v naravi, je znanje 
iz neposrednih izkušenj v okolju, ki se nato pri nadaljnjem pouku razširja in poglablja. 
Naloge so različne. Pri nekaterih učenci natančno opazujejo, pri drugih si pomagajo s 
strokovno literaturo, rišejo risbe, dopolnjujejo sestavke, rešujejo križanke in počnejo 
marsikaj zanimivega. Seveda pa je opazovanje narave ena izmed dejavnosti, ki ponuja 
največ zadovoljstva. (Golub, Gumilar, 2003) 
 
2 Načela programa šole v naravi 

Golub in Gumilar (2003) poudarjata, da mora pri organizaciji šole v naravi šola upoštevati 
načelo enakih zmožnosti in prostovoljnosti, se pravi učencem pomagati, katerih starši ne 
zmorejo zagotoviti sredstev za vključenost otroka v program, upoštevati posebnosti 
posameznika (npr. zdravstveno stanje), zagotoviti ustrezen program za učence, ki se ne 
vključijo v šolo v naravi. 
 
1. Program šole v naravi mora biti oblikovan tako, da omogoča in spodbuja povezovanje 

med disciplinarnimi znanji (uresničuje in prepleta medpredmetne vsebine, npr. okoljsko 
vzgojo, šport itd.). 

2. Uvaja in spodbuja različne oblike in metode dela, predvsem tiste, ki jih specifična 
organizacija dela omogoča, npr. terensko, projektno delo in skupinsko delo. 
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3. Konkreten program mora biti sestavljen tako, da zagotavlja uresničitev ciljev iz različnih 
področij. 

4. Program šole v naravi mora biti naravnan tako, da spodbuja sodelovanje z okoljem, 
razvija nove oblike sodelovalnega in skupinskega učenja. 

5. Program mora zagotoviti tudi avtonomnost učitelja, podpirati njegovo strokovnost in 
odgovornost oz. omogočiti šoli suvereno izbiro vsebin in ciljev šole v naravi. 

6. Program učencu omogoča sooblikovanje vsebin, predvsem prostočasne aktivnosti. 
7. Šola v naravi je posebna organizacijska oblika dela, temeljiti mora namreč na izvedbi 

zunaj šolskih prostorov, po možnosti celo izven urbaniziranih okolij. 
 
3 Namen in cilji šole v naravi 

Šola v naravi je predvsem dolgoročna naložba. Z vsebinami, ki jih pri pouku na šoli ni 
mogoče posredovati, učitelj približa učencem naravo in jih seznanja z različnimi vsebinami 
zdravega načina življenja v prostem času. Z takšno obliko vzgojno-izobraževalnega dela 
skušamo učence navajati predvsem na samostojnost, pristen odnos do narave in na 
preživljanje prostega časa tako ali drugače. V naravnem okolju, predvsem v poletni šoli v 
naravi skušamo tako izrabiti vse priložnosti za pridobivanje novih spoznanj o naravi, družbi 
ter s tem širimo otrokovo obzorje, spodbujamo njegovo osebnostno rast in poskrbimo za 
gibalne dejavnosti. 
 
4 Program poletne šole v naravi na OŠ Beltinci 

Na osnovni šoli Beltinci izvajamo poletno šolo v naravi v tretjem razredu v Baški na otoku 
Krku. Kot prioritetna dejavnost je izvedba 20-urnega plavalnega tečaja, ki ga učenci morajo 
opraviti v obliki obveznega programa. Vse ostale dejavnosti učitelji – razredniki načrtujemo 
dosledno, kot obliko prostočasnega preživljanja ob morju. Načrtovanje konkretnega 
programa šole v naravi poteka v sodelovanju s starši in z učenci, kjer predvidimo cilje, 
vsebine in oblike dela, izvedbo dejavnosti, dnevno rutino, skrb za zdravje in počutje otrok 
ter vlogo sodelujočih v posameznih aktivnostih.  
 
Pri izboru učnih oblik in metod dela v šoli v naravi vselej upoštevamo posebnosti in 
možnosti, ki nam jih daje organizacija dela. Pri tem izbiramo med projektnim delom, 
skupinskim delom, terenskim delom, ter izbiro oblik dela, ki omogočajo medpredmetno 
povezovanje. Načrtovanje izvajanja programa temelji na timskem delu učiteljev, ki 
organiziramo in kooperativno usmerjamo sodelovanje z organizatorjem programa. Pred 
samim odhodom se učitelji ter ostali spremljevalci poučimo o možnostih ukrepanja v zvezi 
z zdravstveno oskrbo otrok, na roditeljskem sestanku seznanimo starše o vseh postopkih, 
nevarnostih in možnostih ukrepanja (varnostni načrt), ki potem s soglasjem potrdijo, ali 
bodo otroka vključili v šolo v naravi ali ne. 
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Slika 1: Utrinki iz šole v naravi 

 
4.1 Izvedbena raven 

V šolskem letu 2016/2017 se je poletne šole v naravi udeležilo 71 učencev ter 9 učiteljev 
spremljevalcev, od tega smo bili trije razredniki, en učitelj spremljevalec ter štirje učitelji z 
licenco za učenje plavanja. Vseskozi so učenci bili razdeljeni v dve skupini, po predhodno 
opravljenem preizkusu plavanja. Poleg 20-urnega tečaja plavanja smo izvedli v šoli v naravi 
še številne aktivnosti, kjer so učenci pridobivali na spretnostih, ki na podlagi lastnih izkušenj 
in izkušenjskega učenja pripeljejo do kakovostnega samostojnega učenja. Učenci so tako 
aktivno gradili svoje znanje, ga primerjali in povezovali z že obstoječim. Z učinkoviti učnimi 
metodami smo ustvarili spodbudno učno okolje, v katerem so bili učenci motivirani, aktivni 
in so razvijali svoja močna področja.  
 
Tabela 1: Aktivnosti celega tedna 

PONEDELJEK: 
- PRIHOD 
- KOSILO 
- PLAVANJE  
- NAMESTITEV (Pregled okvirnega načrta 
dela) 
- ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
- VEČERJA 
- SPREHOD (Videz obmorskega sveta – DZ) 
- SPANJE 

TOREK: 
- ZAJTRK 
- OCENJEVANJE SOB 
- JUTRANJA TELOVADBA 
- IZLET Z LADJO  
- KOSILO 
- PLAVANJE 1 - POSLIKAVA MAJIC; PISANJE RAZGLEDNIC 2 
- PLAVANJE 2 - POSLIKAVA MAJIC; PISANJE RAZGLEDNIC 1 
- VEČERJA 
- NOČNO KOPANJE, učenje himne 
- SPANJE 

SREDA: 
- ZAJTRK 
- OCENJEVANJE SOB 
- PLAVANJE 1 - ogled akvarija 2 
Živalstvo in rastlinstvo obrežnega pasu DZ 
- PLAVANJE 2 - ogled akvarija 1 
Živalstvo in rastlinstvo obrežnega pasu DZ 
- KOSILO 
- PLAVANJE 1 - ŠPORTNE IGRE 
- PLAVANJE 2 - ŠPORTNE IGRE 
- VEČERJA 
- PLES 
- SPANJE 

ČETRTEK: 
- ZAJTRK 
- OCENJEVANJE SOB 
- PLAVANJE 1 - IZDELKI (spominček) 2 (Izdelki iz dass mase, 
ladjica iz papirja) 
- PLAVANJE 2 - IZDELKI (spominček) 1(Izdelki iz dass mase, 
ladjica iz papirja) 
- KOSILO 
- PLAVANJE 1 - Življenje v morju DZ 
- PLAVANJE 2 - Življenje v morju DZ 
- VEČERJA 
- BAŠKA IMA TALENT/SOBA SE PREDSTAVI/NAJ SOBA 
- SPANJE 

  



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

972 

PETEK: 
- ZAJTRK 
- PLAVANJE 1 - PAKIRANJE 2 
- Moja beležka, vtisi na nepozabne trenutke na šolo v naravi DZ 
- PLAVANJE 2 - PAKIRANJE 1 
- KOSILO 
- ODHOD PROTI DOMU 

 
Ker šola v naravi od učitelja zahteva vsakoletno temeljito pripravo na vzgojno-
izobraževalno delo, se učitelji že nekaj let poslužujemo delovnega zvezka, ki smo ga 
priredili prav za namene šole v naravi. To je sicer snopič listov, katerega učenci prejmejo v 
šoli v naravi. Cilji, dejavnosti in vsebine v delovnem zvezku so v skladu z učnimi načrti 
različnih predmetov. Tako nenehno nastajajo medpredmetna povezovanja in prepletanja 
različnih predmetnih področij. V delovnem zvezku se posvetimo raziskovanju živalskega in 
rastlinskega sveta ob in v morju, spoznavamo značilnosti primorske pokrajine, spoznamo 
bonton, pravila lepega vedenja kot gosti, opazujemo, merimo, razvrščamo ter vnašamo 
podatke v preglednice. Poudarek je predvsem na raziskovanju okolja in odkrivanju 
prepletenosti ter soodvisnosti med pojavi in procesi. Znanje, ki ga učenci pridobijo iz 
neposrednih izkušenj v okolju, se pri skupnih učnih urah razširja in poglablja. Prednost 
takega delovnega zvezka je tudi, da učenci ne izgubljajo listov, ostane pa tudi kot lep 
spomin na šolo v naravi.  
 

 
Slika 2: Naslovna stran delovnega zvezka 

 
5 Sklepne misli 

Učitelji, ki izvajamo poletne šole v naravi, izkoristimo naravno okolje kot priložnost za 
pridobivanje novih spoznanj, širjenje obzorij in gibanje. V šoli v naravi so učenci ves dan 
skupaj. Bivajo v skupnih prostorih, opravljajo skupna dela, se družijo, podrejajo skupnim 
pravilom, se skupaj igrajo, učijo in zabavajo, torej je to velika priložnost za razvijanje 
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medsebojnih odnosov. Marsikateri učenec, ki se pri delu v razredu ne more uveljaviti, ima 
v šoli v naravi dovolj priložnosti, da se uveljavi na drugačen način. Učitelji, ki imamo s šolo v 
naravi veliko izkušenj, ugotavljamo, da neprilagodljivi učenci v šoli v naravi največkrat niso 
problematični, zlasti, če jim damo pobudo in najdemo priložnost, da se izkažejo na 
pozitiven način. V šoli v naravi ima učitelj nešteto možnosti, da s pomočjo različnih metod 
in oblik dela pripelje učence do kakovostnega znanja. S tem učitelj izvaja pouk, ki temelji na 
dejstvu, da njegovi učenci pridobijo različna znanja in veščine, ki jih bodo uporabili v 
vsakdanjem življenju. Tak pristop, v katerem se učenci učijo učiti, pa je vsekakor pomemben 
pristop za učinkovito učenje v sodobni osnovi šoli. In marsikateri pristop lahko uresničimo 
prav v šoli v naravi, ki nenazadnje učencem pusti lepe in prijetne spomine ter je odlična 
naložba za vse življenje. 
 
Literatura in viri 

1. Golub, Z., Gumilar, M. (2003). Na poti proti morju in soncu: poletna šola v naravi. 
Ljubljana: Educa. 

2. Joseph, C. (1994). Približajmo naravo otrokom. Celje: Mohorjeva družba. 
3. Kristan, S. (1998). Šola v naravi. Radovljica: Didakta. 

 



Osnovna šola Beltinci 
Mednarodna konferenca Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli, 27. 10. 2018  

974 

Andreja Žalik Kranjec 
Osnovna šola Beltinci 

ANGLEŠČINA DRUGAČE 
 
Povzetek 
Učitelji tujega jezika se zadnjih nekaj let srečujemo z drastičnimi spremembami pri 
organizaciji pouka po celotni vertikali osnovne šole. Zato moramo biti fleksibilni in 
prilagajati metode dela tako, da bodo zadovoljile večino, če že ne vseh učencev. Pri mojem 
pouku zato najraje uporabljam ekskurzije in terensko delo. Skupno jim je to, da se izvajajo 
ali pripravljajo zunaj šole ter imajo pozitivne posledice na zadovoljstvo učencev ter drugih 
udeležencev. Po možnosti delo popestrim tudi z uporabo digitalne tehnologije. Namen je 
doseči trajnostno znanje angleščine pri učencih. 
 
Ključne besede: angleščina, terensko delo, ekskurzija, padlet 
 
 

ANOTHER APPROACH TO ENGLISH LEARNING 
 
Abstract 
Foreign language teachers in Slovenia are facing drastic changes in organization of lessons 
throughout the entire primary school vertical. This is why teachers must be flexible and 
adapt teaching methods in order to satisfy most if not all students. Personally I like to use 
excursiuns and field work methods, which are not typical language teaching methods. Both 
are prepared and carried out outside the classroom and features positive effects on 
satisfaction of students and even other participants. Whenever possible such field work is 
additionally spiced up with the usage of digital technology. The main purpose of lessons is 
to achieve sustainable knowledge of English. 
 
Keywords: Learning English, field work, excursions 
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Učitelji tujega jezika se zadnjih nekaj let srečujemo z drastičnimi spremembami pri 
organizaciji pouka po celotni vertikali osnovne šole. Ne le da smo začeli poučevati v prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju, poučujemo tudi učence v kombiniranih oddelkih, kjer so 
slušatelji neobveznega izbirnega predmeta učenci treh različnih razredov. Predznanje in 
pričakovanja učencev so izjemno različna in najslabše je to, da se učitelj tega zave šele čez 
nekaj časa, ko učence v septembru spozna in že pripravi letni delovni načrt, ki morda ni 
popoln za učence v skupini. 
 
Zato moramo biti fleksibilni in prilagajati metode dela tako, da bodo zadovoljile večino 
učencev. Če naj se strinjamo s Claibournovo in drugimi avtorji, ki pravijo, da »pouk in učenje 
postaneta bistveno bolj naravna, spontana in osredotočeno na učenca, ko se prestavita iz 
šolske učilnice v svet. Iz sodelovalnega učnega ozračja, ki izhaja iz edinstvenih odnosov 
razvitih izven razreda, do trajnostnega znanja, ki izhaja iz prakse, ko je učenec prisiljen 
udejanjiti znanje, o katerem je teoretiziral v učilnici, ima učenje skozi ekskurzije neprecenljiv 
potencial za učenje. Poleg tega je učenje izven učilnice interdisciplinarno. Ko se podamo v 
svet, ga dojemamo kot celoto in moramo izhajati iz več različnih modalitet, ne glede na to, 
skozi katera strokovna očala ga želimo gledati«. (Claiborne, et al., 2018) 
 
»Poleg spopadanja s koncepti, povezanimi s takimi izkušnjami, povezovanje učencev, ki se 
zgodi na terenskem delu, poveča oz. izboljša učno izkušnjo in ustvari posebno skupnost, v 
kateri učenci skupaj napredujejo v posamezni disciplini. Učenje na terenu ponudi tudi 
učitelju izvajalcu priložnost poglobljeno spoznati učence, še posebej glede tega, kako 
drugače učenci vidijo svet od učitelja. Ta vpogled v svet učencev pomaga učitelju, da bolje 
predstavi koncepte svojega predmeta.« (Claiborne, et al., 2018) 
 
Raba jezika na splošno se povezuje z vsemi platmi življenja, zato nikakor ne izključuje metod 
pouka, ki jih klasično ne povezujemo s poukom tujega jezika. Poleg tega je vsem učiteljem 
v interesu, da kar najbolje opremimo učenca z uporabnim, trajnim znanjem. Sama tako pri 
pouku z veseljem uporabljam dve taki metodi, ekskurzije in terensko delo. Skupno jima je 
to, da se izvajata ali pripravljata zunaj šole, imata pozitivne posledice na zadovoljstvo 
učencev ter drugih udeležencev in zajemata širša področja in s tem bolj prispevata k 
trajnostnemu znanju. 
 
Ekskurzije 

Strokovne ekskurzije v angleško govorečo deželo so neznansko drage, mednarodni 
projekti, ki se občasno izvajajo na šoli, pa tudi ne morejo financirati poti v tujino vsem 
učencem. Poleg tega si nekateri učenci pri tej starosti še ne upajo zapustiti doma in 
odpotovati v tujino v spremstvu učiteljev ali strokovnih delavcev, zato raje izpustijo tako 
priložnost. 
 
Zato sem iskala možnosti, kako bi strokovno ekskurzijo izvajala ceneje. Ta ideja se mi je 
porodila, ko smo imeli na obisku goste iz projekta Erasmus+ iz štirih držav, ki seveda niso 
govorili našega jezika, a smo skupaj z njimi doživeli duhovito in poučno vodenje po 
tropskem vrtu v naši bližini v angleščini. Prisotni sta bili tudi ravnateljica in pomočnica 
ravnateljice, zato smo se takoj dogovorili za podobno vodenje tudi za moje učence 
izbirnega predmeta angleščine. 
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Na ta način sem v prejšnjem šolskem letu izvedla štiri strokovne ekskurzije v tropski vrt 
Ocean Orchids v Dobrovniku ter v Pomurski muzej Murska Sobota. Tam so nas sprejeli 
strokovno usposobljeni ljudje, ki so nas v angleškem jeziku popeljali skozi vrt oziroma 
razstavo.  
 
Strokovne ekskurzije so bile izvedene v celoti v tujem jeziku, angleščini. Že napotki in delo 
na poti so potekali v angleščini in sodelovalno. Ekskurzije so se izvajale v domačem okolju 
in ne v tujini, predvsem zaradi stroškov. Trajale so sicer le nekaj ur, vendar bi z lahkoto 
raztegnili delo na ves dan, če bi vključili še nekaj obiskov.  
 
Učenci so poleg poslušanja vodenja in gledanja razstave morali reševati še delovni list. Na 
listu so bila tudi kakšna vprašanja, ki jih vodnik ni povedal, zato so morali učenci vprašati. 
Na ta način so aktivno moderirali vodenje. Sami vodniki pa so prav tako morali obnoviti 
svoje šolsko znanje jezika in se znajti ter prilagoditi glede na situacijo, kar je lahko precej 
neprijetno, a so se izvrstno izkazali. 
 
Po ekskurziji me je zanimalo mnenje vodnikov o ekskurziji. 
 
Frekvenca vodenja v tujih jezikih je v teh podjetjih različna, od tedenskega do nekajkrat 
letno. Več zaposlenih je usposobljenih za tako vodenje, ki ga opravljajo v več jezikih 
(slovensko, nemško, angleško), ter se za taka vodenja ne pripravljajo posebej, kar pomeni, 
da tuji jezik dovolj obvladajo, da prenesejo informacije, pa čeprav naredijo kakšno napako. 
Glede vodenja odraslih ali učencev pa so mnenja različna. Nekateri menijo, da je voditi 
učence lažje, ker se tudi ti šele učijo in jim zato spregledajo napake, medtem ko drugi ne 
marajo voditi učencev, ker jih običajno nič ne zanima. 
 
Primer nalog za ekskurzijo: 
MEASURING UNITS:  
1. What units do we use to measure the following? 

a. Distance_________________,_____________________, ________________ 
b. Time  _________________, ____________________, _________________ 
c. temperature________________, _______________________ 
d. weight __________________, ____________________, _________________ 
e. area: __________________, _________________ 

2.Complete the descriptions with measuring units:  
a. The Christmas tree is ________________tall. 
b. The visit was _____________ long. 
c. The tropical garden is ___________ big.  
d. The orchid stem is ________________ long. 

3. THE JOURNEY to the Tropical garden was: (Use the measuring units): 
a. ___________________(time) long 
b. ___________________ (distance) far 
c. The _______________ of the air is ________ in the tropical garden was ________°C, 

but outside it was ________ °C. 
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Terensko delo 

Terensko delo je zastonj, če imamo v mislih teren v okolici šole, in lahko, ne pa nujno, 
vključuje druge udeležence. Pomislili bi, da učenci poznajo svojo okolico, in ne dvomim, da 
je res tako, vendar lahko pri pouku angleščine tudi domača okolica pomeni izziv, ki omogoči 
učencem kakovostno učno izkušnjo. 
 
Delo lahko pripravimo interdisciplinarno in poleg jezika vključimo geografijo, matematiko 
ali podobno, ali pa se osredotočimo le na jezikovno plat. 
 
Terensko delo sem opravljala običajno proti koncu šolskega leta ter v okolici šole, vendar 
sem imela vedno pozitivne izkušnje glede dela učencev in njihove motivacije za delo, poleg 
tega smo včasih naključno srečali tudi turiste iz tujine, ki so nas spraševali o napotkih do 
bližnjih znamenitosti, tako da smo obenem imeli še avtentično situacijo, s katero so se 
učenci morali spopasti.  
 
Primer terenskega dela: 
Učenci dobijo delovni list z nalogami, ki jih rešujejo skupaj. Pri prikazani nalogi povedo vse, 
kar vedo o današnjem dnevu. Na ta način ponovijo dneve, mesece, letne čase, vreme in 
podobno. Sicer pa je to aktivnost, s katero začnemo vsako učno uro. 
 
A: Today is _____________, the _____________ of __________ 2018. It is 
________________. The ground is ___________, it isn't ___________. The weather is 
_______________ and ___________. The time is _______________. We are 
standingoutside our _______________. 
B: Mark yes / no: On the way here we walked past:  
  
_____ a shop,  
_____ a kindergarten,  
______ a cafe,  
_____ a bus stop,  
_____ playground,  
______ a post office,  
______ a meadow,  
_______ school. 
  
D: Did you walk uphill/ downhill? __________________ 
What animals did you notice? _____________, ______________________, 
___________________ 
How did you notice them? ________________, __________________, 
___________________ 
Remember your way from the school all the way here. What were you walking on? 
____________, _______________, __________________, ____________________, 
______________________ 
What else can you see? _________________________ 
What else can you feel? _________________________ 
What else can you smell? ________________________ 
What else can you hear? _________________________ 
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Can you notice an elder bush? How? 
Can you notice a lime tree? How?  
E: Colour at least 5 new words in this text yellow. 
Colour the modal verbs red. 
Colour the past simple blue. 
Colour the plural green. 
 
Terensko delo lahko enostavno popestrimo tudi z digitalnimi pripomočki, ki dodatno 
pritegnejo učence. Zelo enostavno in zastonj je na spletu možno pripraviti QR-kode, ki 
nosijo povezavo do spletnega mesta ali le do besedilnega navodila za izvedbo naloge. V 
tem primeru učenci potrebujejo aplikacijo QRcode reader, ki si jo brezplačno namestijo na 
svoj pametni telefon, prenosa podatkov ali povezave WI-FI pa ne potrebujejo več. 
 
Poleg tega lahko učenci sproti na terenu zbirajo podatke oz. dokaze, na katere jih želimo 
kot učitelji opozoriti. Recimo, da jih želimo naučiti izrazov za površine, po katerih so hodili. 
Učenci lahko sproti fotografirajo dokaze in za domačo nalogo fotografije naložijo na zbirno 
mesto, npr. na padlet. Zraven recimo pripišejo še besedo samo. Tudi vsi drugi učenci bodo 
lahko videli fotografije in zapise na padletu in se tako dodatno naučili ali ponovili želeno 
besedišče. 
 
Slovar pojmov: 
QR-KODA = QR CODE = Quick response code  
Padlet = digitalni spletni pano, na katerega lahko učenci pripnejo svoje dokumente 
(fotografije, besedilo, powerpoint predstavitve, video/avdio posnetke …) 
 
Čemu spreminjati metode? 

Terensko delo in ekskurzija vsekakor nista metodi dela, ki bi ju nagonsko povezovali z 
učenjem tujega jezika, sta pa zato dober primer inovativnega pristopa k učenju jezika. 
Vsekakor predstavljata model povezovanja teoretičnega znanja z realnim življenjem in s 
tem prispevata k trajnostnemu znanju. 
 
Seveda pa smo učitelji tudi vsaj generacijo starejši od svojih učencev, zato je naš pogled na 
učenje, znanje in dojemanje sveta drugačno, a ne nujno slabše od naših učencev. Zato je za 
učitelje nujno, da poznamo razlike med nami in našimi učenci, da lažje prilagodimo 
poučevanje. Kot ugotavlja Peng Wenxiu, »novi mediji in sodobna komunikacijska 
tehnologija izpolnjujejo glavne pogoje, da dajo učencem razdrobljeno znanje. Iz katere koli 
perspektive, vključno s prostorom in časom, mediji in informacijami, razmišljanjem in 
obnašanjem, se fragmentirano učenje razlikuje od tradicionalnega kolektivnega učenja. 
Fragmentirano ali razdrobljeno učenje, kot nov učni stil, pod okriljem sodobnih medijev 
predstavlja priložnosti in izzive za učence. Potrebne so še dodatne raziskave, kako 
maksimirati vrednost razdrobljenega učenja, da bi izboljšali kvaliteto in efektivnost znanja«. 
(Wenxiu, 2015) 
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Primerjava fragmentiranega in kolektivnega znanja (Wenxiu, 2015) 

FUNKCIJA FRAGMENTIRANO UČENJE KOLEKTIVNO UČENJE 

ČAS Razdrobljeno, krajše, 
kadarkoli 

Vpeto, trajnostno, 
predpisano 

PROSTOR Kjerkoli, torej učilnica, 
internat, igrišče, jedilnica … 

V predpisanem prostoru, 
torej učilnica, knjižnica, 
čitalnica, laboratorij … 

MEDIJ Raznoliki, miniaturni, 
digitalni, internetni. Nova 
tehnologija vključno s 
prenosniki, tablicami, 
pametnimi telefoni in 
podobno. 

Kombinacija tradicionalnih 
in modernih medijev: tabla, 
kreda, učbenik, 
računalniška projekcija, 
interaktivna tabla, internet 
… 

INFORMACIJA Postopna, nelinearna, 
fleksibilna, svojstvena za 
vsakega učenca. 

Celostna, sistematična, 
določena, poda jo učitelj. 

MISEL Nemirna, prehodna, 
pozornost se zlahka 
preusmeri. 

Misel je skladna, razumljiva 
in trajna. Pozornost se 
zlahka vzdržuje. 

OBNAŠANJE Raznoliko, izbirno, zlahka 
se spremeni, bolj 
spodbudno. Učenci 
uporabljajo medije in vire 
za učenje in komunicirajo 
fleksibilno. 

Samostojno, organizirano, 
trajno, s slabo pobudo. 
Kolektivno znanje, 
sodelovalno učenje, 
spraševanje in druge 
metode aktivnega učenja. 

 
V tabeli lahko vidimo razliko med našimi učenci in nami, učitelji. Otroci se v Sloveniji srečajo 
z angleščino že v zgodnji dobi, ko prek risank, video igric in interneta spoznavajo jezik kot 
sporazumevalno sredstvo. Njihovo znanje je (lahko) obsežno, vendar fragmentirano. Tuji 
jezik se jim zdi kul, moderen, drugačen in s tem večvreden od maternega jezika. Ko se v 
učilnici potem srečajo s slovničnimi strukturami in pravili, jim jezik nenadoma postane 
antipatičen in sklenejo, da to, kar se dogaja v učilnici, ni angleščina. Morda je ravno zato tak 
interdisciplinarni pristop vezni most med pričakovanji učencev in učnim načrtom. 
 
Kaj je trajnostno učenje? Vsekakor ni povezano le z učenjem v šoli in marsikatera snov, ki 
smo jo usvojili, utrdili in preverili v šoli se izmuzne iz našega spomina, še hitreje, če tega 
znanja ne uporabljamo in ne ponavljamo. Prav tako je z znanjem jezika. Seveda nam 
ostanejo nekatere osnove, slovnične strukture, zven jezika nam ostane domač in ga z 
lahkoto prepoznamo, ko pa želimo sami povedati nekaj, se nam dogajajo nepredvidljivi 
spodrsljaji, ne spomnimo se besede, zaradi ukvarjanja z vsebino se možgani ne morejo 
ukvarjati še s strukturo in naredimo kakšne slovnične napake, morda poznamo besedo le v 
pisni, ne pa tudi v slušni obliki in jo izgovorimo napačno in podobno. Ta dejstva je detaljno 
raziskoval Steven Krashen, ki je najbolj znan po svoji hipotezi vnosa (i+1), in med drugim 
govori o uporabnosti učenja slovnice in besedišča. Usvojeno znanje opisuje kot monitor, ki 
ocenjuje iznos, ki izhaja iz trajnega spomina za natančnost. To priučeno znanje, pogosto iz 
kratkoročnega spomina, je uporabno pri pisanju, kajti avtor besedila ima čas preverjati in 
nadzorovati izdelek. Ko pa komuniciramo medsebojno v realnem času, je govor manj 
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pravilen, še posebej pri novincih in začetnikih, kajti pravilno znanje se še ni utrdilo v 
dolgoročnem spominu. (Krashen, 1985) 
 
Zato bodimo drzni učitelji. Drznimo si spremeniti način poučevanja in vključiti nove metode 
dela, kajti »ko prenesemo učenje izven učilnice, bomo našli ducate priložnosti, kako 
približati učne koncepte učencem, jih narediti resnične, relevantne, ker so vpeti v realno 
okolje. Mnogi koncepti, ki so učencem pretežko dojemljivi v učilnici, bodo bolj jasni in lažji 
za razumevanje v svetu, kjer so postavljeni v kontekst, poleg tega so učenci bolj 
zainteresirani in motivirani, da bi razumeli in se naučili«. (Creativeeducation, 2011) 
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TEMATSKI KONCERTI 
 
Povzetek 
Vzgoja in izobraževanje vedno bolj temeljita na modelih poučevanja, ki usmerjajo učence k 
aktivni udeležbi in spodbujanju njihove ustvarjalnosti in inovativnosti. Kulturno ustvarjanje 
učencev ne služi le učenju in razvoju njihovih veščin, ampak tudi preko sodelovanja in 
ustvarjanja v interesnih dejavnosti in kulturnih projektih spoznavanju nečesa novega, 
spodbujajo domišljijo in se po načelu njihovega interesa in prostovoljnosti pripravljajo na 
življenje. S sodelovanjem v kulturnih projektih krepijo zavest o svojem položaju v družbi, 
skrbi za sočloveka, empatijo, prav tako pa tudi občutek za timsko delo in odgovornost. 
Uspešno končani projekti pozitivno vplivajo tudi na njihovo boljšo samopodobo. Takšni 
učenci so uspešnejši pri vsakdanjem delu, v šoli in kasnejšem življenju. V prispevku je 
predstavljenih nekaj primerov dobre prakse, ki temeljijo na medpredmetnem povezovanju, 
predvsem z učenci, ki so vključeni v pevske zbore in nekatere druge interesne dejavnosti. 
 
Ključne besede: ustvarjalnost, inovativnost, pevski zbor 
 
 

THEMATIC CONCERTS 
 
Abstract 
Nowadays education is based on teaching models that direct students to participate 
actively and to promote their creativity and innovation. Through cooperation and creation 
in extracurricular activities and cultural projects, cultural creation of pupils not only serves 
the learning and development of their skills, but also the recognition of something new, 
stimulates the imagination and according to the principle of their interest and 
volunteering, prepares them for the life. By participating in cultural projects, they 
strengthen their awareness of their position in society, their care for their fellow man, their 
empathy, as well as their sense of teamwork and responsibility. Such pupils are more 
successful in everyday work, at school, and later in life. The paper presents some examples 
of good practice based on cross-curricular integration, especially with students who are 
involved in choirs and some other extracurricular activities. 
 
Keywords: creativity, innovation, choir 
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1 Ustvarjalnost in inovativnost v osnovni šoli 

Ob gledanju televizije, sprehajanju po medmrežju, igranju računalniških igric, komuniciranju 
z mobilniki, dlančniki, tablicami in z vsemi hobiji, s katerimi se v popoldanskem času 
ukvarjajo otroci …, se vprašam, kje je še prostor za različne oblike razširjenega programa, 
ki ga ponujajo posamezne šole … Vse prej našteto zapolnjuje njihov prosti čas in osmišlja 
njihovo »brezdelje«. Nudi jim beg iz vsakdanjosti in vedno močnejši izpostavljenosti zvočne 
nasičenosti, v kateri se kot najranljivejša skupina vedno težje orientirajo. Zato je še toliko 
bolj pomembno, da že otrokom razvijamo estetsko občutljivost in da znajo selektivno 
izbirati vsebine za različne priložnosti in namene.  
 
V okviru šolskih in zunajšolskih dejavnosti je potrebno učencem zagotoviti kakovostne in 
aktivne učne spodbude, s katerimi bodo zavedno in nezavedno zaznavali raznolike 
glasbene prvine in doživljali zadovoljstvo ob njih, ne glede na njihove zvrsti. Zelo 
pomembno je, da ima vsak učenec možnost ustvarjanja in izražanja na različne načine in da 
je aktivno in inovativno vključen v muziciranje. Velik pomen imajo pri vseh tem tudi 
interesne dejavnosti, ki jih ponujamo s področja glasbene umetnosti.  
 
Eden temeljnih ciljev in nalog vsakega izobraževanja je razvoj in spodbujanje ustvarjalnosti 
in inovativnosti. Strokovnjaki se vedno bolj zavedajo, da tradicionalni učni pristopi ne 
zadoščajo več. Vzgoja in izobraževanje vedno bolj temeljita na modelih, ki usmerjajo učence 
k aktivni udeležbi in spodbujanju njihove motivacije. Umetnostna vzgoja lahko na tem 
področju odigra pomembno vlogo. Velik pomen ima umetniško ustvarjanje v skupini, kot je 
npr. pevski zbor. Pri tem spodbujamo in razvijamo prosocialna vedenja, kot so: medsebojno 
sodelovanje, poslušanje drugih, učenje z različnimi tehnikami …; s tem pri otrocih 
odpravljamo predsodke in konstruktivno rešujemo konflikte. (Bucik, N.,Požar Matijašič, N. 
2016) 
 
2 Pomen interesnih dejavnosti na šoli 

Interesne dejavnosti predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih ponuja 
zunaj šolskega pouka kot razširjen program, s tem pa pri učencih omogoča odkrivanje in 
razvijanje njihovih sposobnosti in interesov ter jih usposablja za koristno in zdravo 
preživljanje prostega časa. Učenci se v interesne dejavnosti vključujejo prostovoljno, zato 
je še kako pomembno, da mentor strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi sproščeno 
in prijetno vzdušje. Namen interesnih dejavnosti je razvijati različna področja, s poudarkom 
na kakovostni izvedbi ob aktivnosti vseh, ki sodelujejo v tem procesu. Pri tem učenci 
razvijajo produktivno mišljenje ter so miselno in čustveno aktivni, nadgrajujejo in 
poglabljajo vsebine šolskega kurikula in tudi vsebine, ki niso formalno predpisane. S tem pa 
pridobivajo ideje in znanje za preživljanje prostega časa ali pa dobijo tudi izhodišče za 
nadaljnje izobraževanje. Druženje in povezovanje v smislu skupnih interesov ustvarja 
ugodno klimo, učenci pri tem uživajo, razvijajo različne sposobnosti, mentorji pa moramo 
upoštevati njihove želje in interese.  
 
Načela interesnih dejavnosti temeljijo na izhodiščih kurikularne prenove: 

- načelo učenčevega interesa 
- načelo prostovoljnosti 
- načelo soustvarjanja in spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti 
- načelo prehajanja 
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- načelo vseživljenskosti 
- načelo povezovanja 
- načelo sodelovanja 
- načelo samovrednotenja 

(Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2018, str. 7–8) 
 
2.1 Pevski zbor  

»Zborovsko petje je ustvarjalno-poustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne 
glasbene vrednote v šolskem in zunajšolskem prostoru, pevcem pa razvija višjo raven 
estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja«. (Žvar, 2001, str. 39) 
 
Pri petju v pevskem zboru se razvijajo otrokove pevske sposobnosti, spretnosti in znanja in 
ga usmerjajo v doživljanje in izražanje muzikalnosti. Kot mentor in hkrati motivator si 
zastavljaš vprašanje, kaj ponuditi učencem, da bodo razvijali svoje sposobnosti, uživali, da 
se ne bodo dolgočasili, kajti vedno bolj ugotavljamo, da že v prvih letih šolanja pogostokrat 
izginejo otroška radovednost, zanimanje …. Šole, ki se vključujejo v izvajanje različnih 
projektov, so dobra priložnost za poglobljeno vzgojno delo na mnogih področjih, so pa 
hkrati tudi izziv za učence, ki so vključeni v različne interesne dejavnosti.  
 
V nadaljevanju želim predstaviti, kako motiviram učence za množično petje v pevskih 
zborih. Na naši šoli se lahko pohvalimo s kar štirimi pevskimi zbori, kar pomeni množično 
udeležbo oz. petje. Odgovor na vprašanje Zakaj oz. Kako je to mogoče? predstavljam v 
nadaljevanju. 
 
3. Primeri dobre prakse na naši šoli 

Kot učiteljica glasbene umetnosti se večkrat sprašujem, kje ima v vsej tej glasbeni poplavi 
različnih zvrsti glasbe mesto zborovska glasba. Na začetku moje karierne poti sem vlagala 
veliko energije v delo s pevskimi zbori in interesnimi dejavnostmi, povezanimi z glasbo, 
nekega pravega zadovoljstva s strani učencev pa nisem čutila. Ogromno časa in energije 
sem porabila za izbor pevske literature, nazadnje pa se je izkazalo, da otrokom pesmi, ki 
sem jih izbrala, niso bile všeč, večkrat so me spraševali in izzivali Zakaj pojemo to pesem, 
Dajmo, pojmo raje to, kar je nam všeč … Ugodila sem jim in v vsebinski del vključila tudi 
pesmi tistih zvrsti, ki so jih poslušali učenci, vendar kljub vsemu ni bilo nekega večjega 
navdušenja. Potem pa sem se pred leti odločila, da že na začetku leta otrokom postavim 
jasen cilj, kateremu bomo skozi leto sledili.  
 
Sledi nekaj primerov dobre prakse, pri katerih sem maksimalno sledila ciljem petja v zboru, 
hkrati pa so bili otroci motivirani za delo, saj smo projekte načrtovali skupaj in jih skoraj 
skozi celo šolsko leto gradili do zaključnega koncerta. Menim, da učenci pri sistematično 
vodenih projektih, kjer imajo pred seboj jasen cilj, zelo uživajo in so pripravljeni na vse, tudi 
na stvari, za katere menimo, da jih ne zanimajo. Koncerti so bili preplet pesmi CICI zbora, 
otroškega in mladinskega, solistov, instrumentalistov, recitatorjev, igralcev, plesalcev … 
Za kostume in sceno so poskrbeli likovniki. S takim načinom dela je močno poudarjeno 
timsko delo in medpredmetno povezovanje. Pevci so bili pri pripravah zelo motivirani, za 
učenje pesmi sem se posluževala standardnih metod izvajanja (posnemanje ali imitacija, 
urjenje in metode dela z notnim zapisom), metod ustvarjanja; skladbe sem jim predstavila 
na prepričljiv in zanimiv način, tako da so jih kasneje izvedli doživljajsko, postali pa so tudi 
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poustvarjalci in so jim dodali svoje občutke, pri čemer so močno razvijali muzikalnost. 
Spodbujala sem jih k samostojnemu iskanju pesmi, ki bi jih lahko še vključili v določen 
koncert. Šlo je za preplet slovenskih in tujih ljudskih in umetnih pesmi pa tudi zabavnih 
skladb. Generalko so si vedno ogledali tudi drugi učenci in učitelji naše šole, pri čemer so 
»gledalci« spoznali delo svojih prijateljev – nastopajočih. Vsi koncerti so bili povezani z 
učnimi vsebinami, zato so se oboji (nastopajoči in gledalci) na njih lahko veliko naučili ali pa 
slišano še utrdili. Sledilo je obojestransko navdušenje, posledično pa sem po vsakem 
koncertu v vseh razredih evalvirala vsebinski del; učenci so povedali, kaj jim je bilo všeč, kaj 
so si zapomnili, na koncu pa smo se naučili tudi pesem, ki se jim je najbolj vtisnila v spomin. 
Vse koncerte smo povezali tudi s kulturnimi dnevi, na katerih so učenci na izbrano temo 
poustvarjali, obiskali kakšno kulturno ustanovo, si ogledali koncert ali pa smo povabili 
glasbenega izvajalca. 
 
Z vsakim novim šolskim letom se je v zbor vključevalo vedno več učencev, tudi tistih, ki prej 
niso kazali interesa za tovrstno petje, so pa bili veliki glasbeni potenciali. Tu mislim tudi na 
fante. Zelo očitno je bilo tudi navdušenje s strani staršev in drugih obiskovalcev, zaradi 
česar sem posledično kot zborovodkinja pridobivala ugled in spoštovanje. Pri vsakem 
projektu smo odkrili veliko talentiranih solistov, recitatorjev, igralcev, ki so se izkazali pri 
samih pripravah, predvsem pa tudi na samih koncertih. Gonilna sila med mladimi ustvarjalci 
pa so bili s svojo inovativnostjo in kreativnostjo zagotovo nadarjeni učenci. 
 
3.1 Za Slovenijo živim 

Prvi večji koncert je imel naslov Za Slovenijo živim. Z vsemi zbori, instrumentalisti in 
vokalno-instrumentalno skupino smo že od samega začetka šolskega leta posvetili največ 
pozornosti slovenski ljudski, umetni in domoljubni pesmi. Poleg ciljev, ki se nanašajo na 
razvoj glasbenih sposobnosti, večglasnega petja in muziciranja, sta bila realizirana še dva 
zelo pomembna, in sicer: seznanitev s slovensko ljudsko in umetno pesmijo in vzgoja 
pevcev za multikulturno družbo, hkrati pa razvoj in ohranjanje lastne kulturne in naravne 
dediščine in skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine ter razvijanje za nas tako 
pomembne nacionalne zavesti. Nekaj dni pred koncertom smo na šoli organizirali kulturni 
dan, kjer so si učenci najprej ogledali film o Sloveniji, nato pa poustvarjali na to temo. 
Nastale so številne likovne upodobitve državnih simbolov, plakati o lepotah naše zelene 
dežele, o njenih znamenitostih, predstavnikih in zanimivostih, tipičnih jedeh, plesali so 
slovenske pesmi in donela je slovenska pesem. Zaključek projekta je bil koncert, kjer je iz 
več kot sto petdeset grl donela slovenska pesem. Presenečenje večera je bila točka, ki smo 
jo pripravile učiteljice – prelevile smo se v pionirke, ponovile pionirsko zaobljubo ter zapele 
slovensko pionirsko himno in za marsikoga nepozabno Od Vardara pa do Triglava. Uro in 
pol trajajočo prireditev so popestrili še recitatorji, plesalke, instrumentalisti in folkloristi. V 
predverju dvorane pa smo pripravili tudi razstavo otroških izdelkov in ponudili 
tradicionalne slovenske jedi, ki so jih pripravili v kuharski delavnici.  
 
3.2 Glasbena razglednica 

Po tako uspešnem koncertu se mi je porodila nova ideja. Če smo v prejšnjem letu poudarjali 
pomen slovenske ljudske in umetne ter predvsem domoljubne pesmi, sem se za naslednji 
tematski koncert odločila, da gremo na potovanje po svetu. Izbrali smo pesmi različnih 
držav. Učenci so se izjemno zabavali in nekatere pesmi so postale pravi hiti, ki so jih 
prepevali še na ekskurzijah, v razredih … Ponovno smo predhodno pripravili kulturni dan, 
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povabili zanimivega popotnika, ki je predstavil drugačno glasbo, predvsem pa je igral na 
zanimiva glasbila iz različnih delov sveta. V nadaljevanju so učenci poustvarjali po 
delavnicah (plesnih, kuharskih, likovnih, literarnih, športnih …) Naše »popotovanje« smo 
zaokrožili z odličnim koncertom z naslovom Glasbena razglednica. Predstavili smo različne 
pesmi sveta in jih prepletli s simpatičnimi povezovalci, ki so predstavljali turiste. Po skoraj 
dveh urah petja, plesa in vezne besede smo nastop zaokrožili na planetu Avatar s pesmijo 
Adiemus in doživeli stoječe ovacije. Koncert smo ponovili še na zaključni prireditvi 4. 
Unescovega mednarodnega projekta Pletemo niti mreže z glasbo. Začutili smo, da je glasba 
univerzalni jezik srca, ki ruši rasne, jezikovne in kulturne ovire, in da lahko preko glasbe v 
trenutku dosežemo univerzalen občutek povezanosti in enotnosti.  
 
3.3 Nič in vse 

V tretje gre rado, precej nenavaden naslov naslednjega projekta je bil Nič in vse. S pevci 
smo se sprehodili skozi zgodovino glasbe, od velikega poka, glasbene prazgodovine, 
antike, srednjeveških menihov, renesančnih zborovskih skladb, razkošnega baroka, 
klasicizma, romantike pa vse do sodobne zborovske glasbe. Zadnji del smo posvetili 
sodobnosti –modernim ritmom in zvrstem. Poleg že prej omenjenih ciljev so se učenci pri 
tem koncertu seznanili z glasbeno-zgodovinskimi obdobji ter spoznali oblikovne in 
glasbeno-teoretične pojme in pravila.  
 
Eden od zapisov v medijih je povzel občutke po ogledu: »V Domu II. žalskega tabora se je 
pretekli teden odvijal glasbeno-gledališki večer z naslovom NIČ IN VSE, v okviru katerega 
smo z umetnostjo potovali skozi čas. Učenci smo si v sredo, 30. marca, ogledali generalko, 
naslednji dan zvečer pa je sledila premiera pravega umetniškega spektakla, ki so nam ga 
pričarali instrumentalisti, nadobudni pevci cicibani, pevci otroškega pevskega zbora Trje in 
Petrovče ter mladinskega pevskega zbora, katerim so se pridružili še člani Mešanega 
pevskega zbora Galicija. Skupaj so poskrbeli, da je dvorana glasno zadonela. Za nadgradnjo 
večera so poskrbeli izvirni gledališčniki, ki so z upodobitvijo predstavnikov določenih 
obdobij le še potrdili potovanje v preteklost. V sodobnost pa so nas ponesle energične 
plesalke in modna revija mladih likovnikov. Za veliki finale pa je poskrbel devetošolec s 
svojim mixom elektronske glasbe. Obiskovalci so z bučnim aplavzom potrdili, da se 
zavedajo, da so bili priča vrhunski prireditvi, ki je znova potrdila, da je šel naziv najbolj 
kulturne šole v Sloveniji v prave roke. Na tem mestu še enkrat iskreno čestitamo vsem 
mladim glasbenikom in ostalim umetnikom, ki so zagotovo poskrbeli za dogodek, o 
katerem se bo še dolgo govorilo.« 
 
4 Zaključek 

Prav umetnost, pa naj gre za glasbo, gledališče, ples …, je področje, kjer lahko učenci 
razvijajo svoje sposobnosti in talente. Pri svojem delu stremim k temu, da vsem omogočim 
tisto vrsto dejavnosti, ki spodbuja njihov celostni razvoj. Učenci se pri takem načinu dela 
uvajajo v reševanje problemov za doseganje skupnih ciljev, aktivno razvijajo glasovne in 
muzikalne sposobnosti, interese za bogatejše preživljanje prostega časa, gradijo drugačne 
medsebojne odnose in se razvijajo v socialno-emocionalno srečne ljudi.  
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