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ZAHVALA 

 

Virtualno pustolovščino po Virskem mestu smo pripravili v sodelovanju  

s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).  

Hvaležni smo gospodu  

Zoranu Petrovu,  

svetovalcu direktorja za projekte na CŠOD,  

za velikodušno pomoč, strokovne nasvete, koristne usmeritve,  

hitro odzivnost in prijazne odgovore na naša vprašanja. 
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CŠOD Misija 

»ZAKLADI STIŠKE KNEGINJE« 
 

1. UVOD 

Več let trajajoči projekt prazgodovinskega dne, v okviru katerega smo Virsko mesto 

spoznavali v geografsko pristnem okolju s klasičnimi oblikami dela na terenu, smo v šolskem 
letu 2020/21 nadgradili z virtualno različico, s katero se lahko v prazgodovinski čas podamo 
še s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. 

Koordinatorji projekta smo s pomočjo mobilne aplikacije, ki jo razvija Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti (CŠOD), pripravili interaktivni vodič za samostojno, doživljajsko učenje 

na terenu. Misija, ki smo jo naslovili »Zakladi stiške kneginje«, je zasnovana kot učna pot 
na območju, kjer je v starejši železni dobi stalo Virsko mesto.  

Aplikacijo CŠOD Misija naložimo na pametni telefon ali tablico pred odhodom na teren. Do 

želene misije pa lahko uporabnik dostopa šele takrat, ko je dejansko na območju, na katerem 
učna pot poteka. Ko je v bližini točke z določeno koordinato in se prijavi, mu aplikacija ponudi 
izobraževalne vsebine v besedilu, galeriji slik in zvočnem posnetku. Vodi ga do devetih točk, 

na katerih spoznava ključne značilnosti železnodobnega Virskega mesta: strateško lego 
naselja in vlogo obzidja, pridobivanje železa, situlsko umetnost, pogrebne običaje dolenjske 
železnodobne skupnosti, zanimive izkopanine in delo arheologov. Na vsaki točki rešuje izzive 

in zbira točke, na koncu pa osvoji virtualno kartico oz. značko.  

Avtorji smo vsebine prilagodili petošolcem, zagotovo pa bo učna pot zanimiva tudi starejšim 
učencem. Misija je javno objavljena in dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom – 

domačinom, izletnikom in tistim, ki radi aktivno preživljajo prosti čas v naravi.  

Mojca Hrvatin 
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2. 
PRIPRAVA NA OPRAVLJANJE MISIJE IN OSNOVNE 
INFORMACIJE 

 
• Izhodišče za opravljanje misije je lesen portal na vhodu pred Turistično kmetijo Grofija 

na Viru pri Stični, zadnja točka pa je prav tako na območju kmetije. 

• Pot je dolga okoli 2 km in poteka po nezahtevnem terenu, večinoma po ravnem.  

• Za celotno pot porabimo slabi dve uri, z vmesnimi postanki pa nekoliko več. 

• Najbolj primeren čas za opravljanje misije sta jesen in zgodnja pomlad, preden se teren 

zaraste. 

• Na pot se odpravimo primerno oblečeni in obuti. Zadoščajo že dobri športni copati. 

• Zaščitimo se pred insekti in klopi.  

• Pot je ponekod markirana. Ob poti je nekaj informacijskih tabel, ki dopolnjujejo besedila 
v aplikaciji.  

• Aplikacijo CŠOD Misija naložimo na svoj telefon že doma. Navodila so predstavljena v 

nadaljevanju. 

• Za celovit izkoristek izobraževalnih vsebin je priporočljivo, da najprej preberemo besedilo 

na zaslonu, nato poslušamo posnetek s klikom na ikono oddajnika zvoka, si ogledamo 
slike v galeriji z dotikom naslovne sličice in se šele potem lotimo reševanja izzivov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preberi besedilo. 

2. Poslušaj zvočni posnetek. 

3. Poglej galerijo slik. 
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3. 
PREDSTAVITEV APLIKACIJE CŠOD MISIJA  
»Z A K L A D I    S T I Š K E    K N E G I N J E« 

 

 

Predstavitev misije na 

spletni strani CŠOD: 

http://misija.csod.si/si/ 

 

Aplikacija CŠOD Misija je mobilni 

vodič za samostojno, 

doživljajsko učenje na prostem.  

 

Osnovali so jo v CŠOD v letu 

2015.  

Poganja jo platforma Quest, ki 

jo je razvilo slovensko podjetje 

DigiEd. 

 

Tematske misije pripravljajo 

slovenski učitelji in strokovnjaki 
za učenje na prostem pod 

okriljem CŠOD in so namenjene 
izobraževanju in učenju z 
uporabo IKT in igrifikacije. 

Trenutno je na voljo več  kot 
170 javno objavljenih misij po 
različnih koncih Slovenije.  

(https://www.csod.si/stran/csod-misija,  
12. 6. 2021) 

 

Avtor ureja misijo v e-učilnici 

CŠOD po dodelitvi 

uporabniškega imena. 

http://misija.csod.si/si/
https://www.csod.si/stran/csod-misija
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Pri urejanju so v pomoč 

enostavna navodila                

(v angleščini), dodatna 

pojasnila pa avtorju nudi 

svetovalec za projekte  

na CŠOD. 

 
  

4. NAMESTITEV APLIKACIJE NA MOBILNO NAPRAVO 
 

 

Aplikacija CŠOD Misija je javno dostopna in jo 

lahko naložimo na mobilno napravo (pametni 
telefon ali tablico) preko: 

 Trgovine Play (sistem Android) ali 

 App Store (sistem iOS).  

 

 

Z mobilnim telefonom ali tablico se 

povežemo z internetom. 

Obiščemo spletno stran Google 

Play oz. App Store. 

V iskalniku poiščemo aplikacijo 

CŠOD Misija. 

Ko se odpre stran z aplikacijo, 

izberemo možnost »Namesti«. 

Aplikacija se samodejno namesti 

na telefon oz. tablico.  

Ikona CŠOD Misija se pojavi v meniju med ostalimi 

aplikacijami.  

 

 
Aplikacija je pripravljena za uporabo. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=si.digied.naturequest&hl=sl
https://apps.apple.com/si/app/c%C5%A1od-misija/id1054824433
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Dostop do želene misije v aplikaciji 

 

 

Ko je aplikacija na 

mobilni napravi 
nameščena, je 
potrebno naložiti 

želeno misijo.  

Vključimo prenos 
podatkov.  

S klikom na ikono 
CŠOD Misija se 
prikaže naslovnica, 

nato zemljevid. 
Izberemo ukaz 
»MISIJA«, nato 

»DODAJ MISIJO«. 
 

  

Prikaže se seznam vseh javno objavljenih 

misij. Izberemo želeno.  

Misijo lahko poiščemo tudi z vnosom 

naslova misije v polje »Najdi misijo …«.  

Če je misija objavljena kot »skrita 

misija«, mora avtor posredovati kodo, ki 

jo vtipkamo v brskalnik.  

 

 

Prikaže se 

naslovna stran 
želene misije. 

Izberemo ukaz 
»PRENESI 
MISIJO«. Misija 

se namešča. Pri 
vprašanju »Ali 
želite prenesti 
zemljevide za 
brezpovezavni 
način?« 

izberemo »DA«. 
Nalaganje traja 
nekaj sekund. 

 
Izklopimo prenos podatkov. Če tega ne storimo, je ozadje oz. kartografska 
podlaga bela. 
V nastavitvah telefona obvezno preverimo, ali je omogočena zaznava 

trenutne lokacije. 
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Preden izberemo  

»ZAČNI MISIJO«,  
si ogledamo osnovne informacije  
o misiji in uvodno besedilo  

na naslovnici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko izberemo ukaz »ZAČNI MISIJO«, 

se pojavi zastavica s ključavnico. 

Tapnemo nanjo in nato še na okvirček 

z naslovom zanimivosti, v tem primeru 

»MESTNA VRATA« oziroma 

»ŽELEZARSTVO«. 

 

 

 

Odpre se vsebina.  

Znamenitost je predstavljena v 

besedilu, galeriji slik in zvočnem 

posnetku.   

Šele ko preberemo besedilo, 

poslušamo posnetek in si ogledamo 

slike v galeriji, se lotimo reševanja 

izzivov.  

V teh vsebinah najdemo odgovore na 

vprašanja, včasih pa moramo odgovor 

poiskati na terenu.   
 

 

 

 

 

Slike v galeriji imajo 

podnapise z dodatnimi 

informacijami. 

čas trajanja 

na poti je 9 zanimivosti 
(lokacij, stojišč) 

dolžina poti 

720 možnih točk 

tip misije 

Pri EKSPEDICIJI se zanimivosti 

razkrivajo zaporedno in šele rešen 

izziv na lokaciji razkrije 

nadaljevanje poti k naslednji.    

Cilj je, da odkrijemo vse 

zanimivosti in pridobimo značko. 

besedilo 

zvočni posnetek 

galerija slik 
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Izzivi oz. vprašanja so v 

treh oblikah.  

 

1. Vprašanja, pri katerih 

izberemo enega od treh 

ponujenih odgovorov. 

 

2. Vprašanja, pri katerih se 

odgovor vpiše v vpisno 

vrstico. 

 

3. Vprašanja, pri katerih se 

izbere ustrezno sliko:  

tapnemo na napis 

»ZAČNI ISKANJE!«, 

prikažejo se slike; 

izberemo ustrezno.  

 

Pravilen odgovor prinese 20 

točk. 

Za napačnega se odbije  

5 točk. 

Za pravilen odgovor v 

tretjem poskusu se dobi  

le še 10 točk.  

 

Število zbranih točk se lahko 

sproti preverja v zavihku 

»DOSEŽKI«.  
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Za napredovanje je potrebno rešiti vse 

izzive na lokaciji.  

Ko jih rešimo, se prikaže število dotlej 

zbranih točk in omogočeno je 

nadaljevanje poti.  

 

Smer gibanja kaže puščica ob krožcu. Za 

napredovanje proti lokaciji (v tem 

primeru št. 5) spremljamo premikanje 

krožca na zemljevidu.  

Če hodimo v pravo smer, se krožec 

pomika proti lokaciji. 

 

Ko obredemo vse lokacije in rešimo vse 

izzive, je misija zaključena in osvojili 

smo virtualno značko.  

 

Če želimo isto misijo ponovno preizkusiti 

kak drug dan, jo je potrebno 

ponastaviti. To uredimo v nastavitvah.  

Poleg naslova misije tapnemo na krožno 

puščico in misijo lahko opravimo 

ponovno.  

Če tapnemo na ikono koša, se bo misija 

»Zakladi stiške kneginje« izbrisala.   

        

Pripravila: Mojca Hrvatin 
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5. POGOSTA VPRAŠANJA 
 

 

Na zaslonu se pojavi informacija:  

»Ni podatka o lokaciji uporabnika.« 

1. Aplikacijo CŠOD Misija zapremo.  

2. V nastavitvah telefona omogočimo določanje 

trenutne lokacije našega telefona oz. tablice. 

3. Ponovno zaženemo misijo. 

 

Kako vem, da sem na lokaciji? 

Ko smo v bližini lokacije (v oddaljenosti nekaj 

metrov), se na zaslonu pojavi okvirček z napisom 

»Super, tukaj si!«.  

Tapnemo na »PRIJAVA« in aplikacija ponudi 

izobraževalne vsebine.  

Če smo preveč oddaljeni od lokacije, vsebine ne 

moremo odpreti. 

 

Zakaj je zemljevid v podlagi 
bel? 

Prenos podatkov ni izklopljen. 
Vklopljen prenos podatkov 
namreč generira drugačno 

kartografsko podlago, ki je za 
reševanje misije premalo 
natančna. 

Izklopimo prenos podatkov in 
pojavi se kartografska podlaga z 

več detajli.  

 

Zakaj se podnapisi pod slikami v galeriji ne vidijo v 
celoti? 

Težava nastopi predvsem pri uporabnikih z iOS 
operacijskim sistemom. V tem primeru zasukamo zaslon  
za 90o. 

Pripravila: Mojca Hrvatin 
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6. TESTIRANJE APLIKACIJE NA TERENU 
 

Zaklade stiške kneginje so v juniju 2021 iskali učenci in učitelji OŠ Stična. 
 

  

Učna pot se začne pred lesenim portalom na vhodu pred Turistično kmetijo Grofija.  

Urban Grbac in Gal Rijavec, oba 5. b, čakata na zagon aplikacije. 

 

Mobilno učenje je bolj zanimivo v parih. Urban Grbac in Gal Rijavec rešujeta prve izzive,  

Lana Prosić Rijavec in Nika Černelč, obe 5. b, pa pregledujeta vsebine v besedi in sliki. 
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Včasih je potreben širši 

posvet. 

Urban Grbac,  

Gal Rijavec,  

Nika Černelč in  

Lana Prosić Rijavec 

 izmenjujejo izkušnje. 

 

 

Nika Černelč in  

Lana Prosić Rijavec  

poslušata zvočni  

posnetek.  

O življenju prazgodovinske 

 skupnosti pripovedujeta  

virska kneginja in knez. 

 



15 
 

 

Nika Černelč,  

Lana Prosić Rijavec,  

Gal Rijavec  

in  

Urban Grbac  

vedo,  

da je dodatna razlaga  

učiteljice  

Ingrid Boljka Štaudohar  

nenadomestljiva. 
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Petošolci,  

učiteljica  

Ingrid Boljka 

Štaudohar in  

Damjana Rijavec  

pozorno 

opazujejo okolico 

 ter iščejo odgovor  

na zastavljeno 

vprašanje. 

  

 

Odgovori na izzive 

so skriti tudi 

na informativni tabli 

na arheološki hiši. 

Urban Grbac in 

Gal Rijavec 

sta pravkar našla 

odgovor. 

 

 

 

 

Nejc Finc, 2. a, 

šteje človeške 

in živalske like, 

upodobljene na pasni 

sponi. 
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Nejc in Rok Finc sta prepričana, da deževno vreme ni ovira za prave pustolovce.         
Na misijo sta se odpravila z dežnikom in gumijastimi škornji ter jo prav tako uspešno 

zaključila. 
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Učiteljica Tina Finc  

je aplikacijo preverila na 

tablici. 

 Bistvena prednost uporabe 

 tablice je večji zaslon.  

Slike so zato bolj nazorne. 

 

Rok in Nejc Finc že zgodaj pridobivata veščine digitalne pismenosti. 

 

Za potrebe testiranja 
aplikacije smo na 

drevesa namestili 
začasne markacije. Na 

njih je podoba steklenih 

jagod, ki so jih izdelovali 
steklarji v Virskem 

mestu, smer 

nadaljevanja poti pa 
kaže železna sulica.  
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Poznopomladanski dnevi  

za opravljanje misije 

niso najbolj ugodni,  

ker je teren zaraščen.  

 

A pravih pustolovcev  

to ne moti:  

Jurij Virant, 6. bV,  

Ema Tomažin, 4. bV,  

Gaber Virant, 2. aV,  

Lovro Virant, 8. aV, in  

Lina Tomažin, 2. bV. 
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V spomladanski zarasti  

se zadržujejo klopi,  

ki so za pohodnike  

velika nadloga.  

 

 

Učitelju Klemenu Šegi  

pa so sveže zelene barve  

na pravkar olistanem drevju 

 pravi motiv  

za čudovite fotografije. 
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Višnjanski raziskovalci, Lovro, Jurij in Gaber Virant, pa Ema in Lina Tomažin, stojijo na 

nasipu nekdanjega obzidja. Tu nekje je skrit zaklad.                                            

Pravilno rešen izziv je ključ do zaklada. 

 
V steklenički je zvitek,  

na njem pa  

vojaška skrivnost … 

 

 



22 
 

  

 

 

Izziv očitno ni prezahteven.  

Zaklad so takoj našli petošolci  

Urban Grbac,  

Gal Rijavec,  

Lana Prosić Rijavec  

in Nika Černelč.  

 

 

 

V besedilu na zvitku je  

med vrsticami skrit  

odgovor na vprašanje. 
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Do vojaške  

skrivnosti so se  

dokopale tudi 

 učiteljice  

Natalija Gabrijel, 

 Jasmina Glavič  

in  

Suzana Močnik  

s četico  

mladih  

raziskovalcev. 
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Anka in Mateja Jere Grmek sta navdušeni nad doseženim rezultatom.  

Prislužili sta si virtualno značko. 

  

Očitno zadovoljna je ob odkritju zapisa  

o železnodobni vojaški zapuščini  

učiteljica Mateja Jere Grmek. 

Testiranje aplikacije je priložnost za  

prijetno druženje na sobotnem izletu;  

učiteljice Jasmina Glavič, Suzana Močnik  

in Natalija Gabrijel. 
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Knjižničar Kristijan Rešetič  

ter učiteljici  

Urška Praznik in  

Lucija Medimurec  

iščejo odgovore na izzive  

v krošnjah. 
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Levo knjižničarka 

Branka Lah in desno 

učiteljica Ingrid 

Boljka Štaudohar z 

Damjano Rijavec, 

domačinko s 

Turistične kmetije 

Grofija, medtem ko 

vrednotijo vsebinske 

in tehnične elemente  

aplikacije. 

 

In kdo je zašel 

s poti 

med škraplje?  

 

 

Učitelj 

Tilen Polanc? 

 

  

Pustolovščina v 

Virskem mestu 

pritegne tudi domače 

ljubljenčke.  

Psička Sisi (levo)  

spremlja učitelja 

Andreja Oberstarja, 

 Neli (desno) pa 

pomaga pri iskanju  

skritega zaklada 

učiteljici Vanji Peček 

Janoš. 
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Po opravljeni misiji so učitelji izpolnili evalvacijski list in s tem ovrednotili tako vsebinske kot 

tehnične elemente, ki jih nudi aplikacija. Njihove uporabniške izkušnje so bile dragocen vir 
za izboljšanje prvotne verzije CŠOD Misije »Zakladi stiške kneginje«. 

Aplikacijo so testirali na terenu v obdobju od 15. 5. do 7. 6. 2021 učitelji: 

Ingrid Boljka Štaudohar, Tina Finc, Natalija Gabrijel, Jasmina Glavič, Mateja Jere Grmek, 
Branka Lah, Lucija Medimurec, Sabina Miklavčič, Suzana Močnik, Andrej Oberstar, Vanja 
Peček Janoš, Tilen Polanc, Urška Praznik, Kristijan Rešetič, Klemen Šega, Katja Tomažin 

in Martina Virant. 

 

Evalvacijski list za učitelje, ki so testirali aplikacijo. 

 
Pripravila: Mojca Hrvatin 
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7. 
MOBILNO UČENJE IN POUČEVANJE S PRVINAMI IGRE:  
NOVA UČNA METODA? 

 

Uporaba aplikacije CŠOD Misija »Zakladi stiške kneginje« ponuja nov način učenja in 

poučevanja s pomočjo mobilnih naprav, za katerega se je v pedagoški literaturi uveljavil 
naziv mobilno učenje. Ker učenci rešujejo izzive na terenu, pri tem pa na zabaven način 
zbirajo točke oz. igrajo igro, kar jih dodatno motivira, imamo opravka z relativno novim 

didaktičnim konceptom, imenovanim igrifikacija.    

MOBILNO UČENJE 

Vseprisotnost mobilnih naprav je na področje sodobne pedagoške prakse vnesla nov način 

učenja in poučevanja »na poti«, za katero se je uveljavil izraz mobilno učenje oz. m-
učenje (ang. m-learning).  

Pojem m-učenje je tesno povezan z e-učenjem (ang. e-learning). Skupna značilnost obeh 

oblik učenja oz. poučevanja je, da ju podpirata informacijska in komunikacijska tehnologija 
ter da nudita priložnost za učenje kjerkoli in kadarkoli. Medtem ko se je izraz e-učenje 
uveljavil kot nadpomenka za učenje, ki temelji na omrežju oz. digitalnih medijih, kot so 

internet, multimedijske učne vsebine in digitalne učne platforme, je za m-učenje značilno, 
da se običajno ne izvaja na spletu. Mobilne aplikacije se lahko uporabljajo tudi brez 
internetne povezave, kar je pomemben kriterij kakovosti oz. izbire načina učenja.  

Mobilno učenje je skupni izraz za dejavnosti poučevanja in učenja s pomočjo elektronskih 
naprav »na poti«, ki omogočajo takojšen in neposreden dostop do informacij in znanja, pri 

tem pa učenci oz. učitelji niso več vezani na kraje, ki so izrecno namenjeni učenju (šola, 
učilnica). Dejavniki mobilnosti, neodvisnost od virov energije, stalen dostop do omrežja in 
vseprisoten dostop do znanja ustvarjajo nove razmere za kontekstualno učenje v stvarnem 

ali virtualnem okolju.  

Ena od oblik mobilnega učenja je učenje z mobilnimi aplikacijami. Mobilna aplikacija je 
program za pametne telefone in tablične računalnike, ki se ga namesti na napravo in s tem 

razširi njeno funkcionalnost. Z aplikacijo uporabnik opravi določeno nalogo. Laični prevod 
besede aplikacija bi bil lahko »pripomoček z uporabno vrednostjo«. Kot programska oprema 
so aplikacije na vsakem pametnem telefonu, tudi že prednaložene. Prenesemo jih iz 

digitalnih trgovin, kot so Google Play, App Store, Samsung Apps, so enostavne za namestitev 
in pogosto brezplačne.  

Prednosti mobilnega učenja: 

 neodvisnost učenja od kraja in časa (prenosljivost mobilnih naprav in vseprisoten 
dostop do digitalnega učnega gradiva), 

 personalizacija posameznika v smislu avtonomije pri uporabi mobilne naprave 
(samostojno, samousmerjeno učenje), 

 interaktivnost in avtentičnost mobilnih digitalnih vsebin, ki uprizarjajo resnično 
življenje, 

 prilagodljivost individualnim potrebam učenca ali učni situaciji (izbor nivoja 
zahtevnosti vsebin, stopnje težavnosti vaj), 

 kooperativnost (možnost sodelovalnega učenja, pogovori, izmenjava podatkov, 
delitev vsebin), 

 možnost povratnih informacij, ki pojasnijo uspeh učenca in so lahko sredstvo 
motivacije. 
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Slabosti mobilnega učenja: 

 mobilno učenje je pogosto možno le, če se lahko povežemo s svetovnim spletom; 
brez internetne povezave ni mogoče prenesti aplikacij ali dostopati do spletnih strani 
z brskalnikom,  

 predstavitev učnih vsebin je omejena z velikostjo mobilne naprave (velikost zaslona),  
 spodbuja se virtualna komunikacija na škodo medosebnih odnosov in  

 nadzor nad osebnimi podatki je lahko pomanjkljiv. 

 

MEDIJSKA DIDAKTIKA 

Učenje s pomočjo mobilnih naprav oz. mobilno učenje kot novo učno metodo obravnava 
specializirana veja didaktike, t. i. medijska  didaktika. Osredotoča se na funkcije, uporabo 
in učinke medijev v poučevanju in učenju. Medijska didaktika proučuje načine, kako v učnem 

procesu optimalno izkoristiti medijske storitve in (mobilno) tehnologijo ter doseči pedagoške 
cilje. V ospredju danes ni več vprašanje, kaj lahko mediji storijo z učenci, temveč kaj lahko 

učenci storijo z mediji. 

Uporaba medijev in mobilne tehnologije v učnem procesu je vezana na tehnično 
opremljenost in medijsko usposobljenost učiteljev in učencev. Slednja vključuje tudi t. i. 

medijsko pismenost, ki pomeni sposobnost ustrezne uporabe medijev glede na lastne 
potrebe in zmožnost odgovornega ravnanja z njimi. Medijsko pismenost se pogosto enači z 
digitalno pismenostjo, s katero razumemo zavestno in kritično uporabo digitalnih 

tehnologij za zbiranje in izmenjavo informacij. Tako medijska kot digitalna pismenost sta 
osnovni kompetenci vseživljenjskega učenja.  

 

MOBILNE NAPRAVE 

Mobilne naprave, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki, so prenosne 
komunikacijske naprave, ki se uporabljajo za govorno, tekstovno in podatkovno  

komunikacijo. Imajo prilagojen operacijski sistem (iOS in Android) in omogočajo brezžični 
dostop do interneta. Izraz »mobilna« naprava ne pomeni več samo fizične prenosljivosti 
izdelka. Danes mobilno napravo razumemo kot pripomoček, ki zaradi majhnosti, brezžične 

povezljivosti in zmogljivosti uporabniku omogoča mobilnost. 

Mobilne naprave so del življenjske realnosti večine učencev in postajajo samoumevni del 

naše kulture. Za potrebe pouka se uporabljajo povečini za brskanje po svetovnem spletu z 
namenom dostopa do informacij, pa tudi za delo z mobilnimi aplikacijami ter fotografiranje. 
Potencial mobilnih naprav tako ni le v njihovi večji uporabnosti v vsakdanjem življenju, 

temveč v povezovanju izobraževalnih vsebin s komunikacijskimi možnostmi na mobilni 
napravi. Integracija mobilnih naprav v pouk kot nova, sodobna učna metoda pa je 
pomemben korak na poti vseživljenjskega učenja, zato bi bilo smiselno namesto omejevanja 

uporabe mobilnih naprav v šolah uvesti pravila za njihovo uporabo v izobraževalne namene.  

Pametni telefoni so postali osebni žepni računalniki z dodanimi funkcijami mobilne 
telefonije in dopuščajo uporabo številnih aplikacij. Od običajnih se ločijo po tem, da 

jih poganja zmogljiv procesor, imajo sodoben in nadgradljiv operacijski sistem, ki 
omogoča namestitev zahtevnejših aplikacij iz digitalnih trgovin, ki funkcionalnost 
telefonov še razširijo. S pametnimi telefoni se lahko fotografira, bere e-knjige, posluša 

glasbo, kupuje na spletu, piše e-pošto itd.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalnik
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Tablični računalniki se od prenosnih računalnikov razlikujejo po manjši velikosti, 

nižji teži in zmanjšani funkcionalnosti. Imajo manjši spomin in običajno le nekaj 
vhodov (USB, avdio). Tablični računalniki delujejo prek operacijskih sistemov, med 
katerimi sta najbolj razširjena Android in Applov iOS. Prav tako omogočajo namestitev 

mobilnih aplikacij iz digitalnih trgovin.  

 

IGRIFIKACIJA  

Vključevanje igre ali igrifikacija (ang. gamification) je novejši koncept motiviranja učencev 

v učnem procesu, ki izhaja iz sveta informacijskih tehnologij, iger in spletnih igric. Gre za 

uporabo načinov razmišljanja in mehanizmov igre v ne-igralniškem kontekstu (v našem 

primeru v učnem procesu) z namenom aktivnega sodelovanja in večje motiviranosti 

»igralca« za reševanje problema – torej za reševanje izzivov v okoljih, ki sama po sebi niso 

igra. 

Glavni namen je pritegniti učenca k učenju in doseganju ciljev na zabaven, igriv način in s 

tem povečati njegovo neposredno vključenost v učni proces ob določeni mentalni in fizični 

aktivnosti.   

Igrifikacija izhaja iz koncepta igre. Igra je celovit sistem s samozadostno strukturo in 

določenimi pravili, ki jih igralci poznajo in se z njimi strinjajo. V igro se igralci vključijo 

prostovoljno in jo lahko kadarkoli zapustijo. Igra izzove potrebo po konkurenčnosti in 

tekmovalnosti, ki jo imamo ljudje v sebi. V igro se igralec aktivno vključi v želji, da doseže 

cilj in za njim novega, težjega. Z dosego zahtevnejših ciljev pa igralec poveča osebno 

zadovoljstvo. 

Za uspešno doseganje ciljev je potreben učinkovit igrifikacijski sistem. Glavni motivacijski 

elementi tega sistema so zgodba, izzivi in nagrade. Bistvo igrifikacije pa so ravno nagrade, 

kot so točke, zbirke značk, avatarjev ali virtualnih dobrin, saj le-te dajejo igralcu povratno 

informacijo in ustvarjajo vtis napredovanja. To igralca motivira za udeležbo in dokončanje 

naloge. Tovrstna zunanja motivacija (nagrada) je v učnem procesu pomembna in se jo lahko 

poslužimo v primeru pomanjkanja notranje motivacije učenca za opravljanje neke aktivnosti. 

Igrifikacija kot nova učna metoda je še posebej privlačna za generacije, ki so zrasle v času, 

ko virtualni svetovi postajajo del njihovega vsakdana. 

Pripravila: Mojca Hrvatin 
 

 
 
 

 
 
 

Besedilo je povzeto po spletnih virih: 

https://www.researchgate.net/publication/326136665_Dozivljajska_pedagogika_v_Sloveniji_skozi_teorijo_in_prakso, pridobljeno 5. 6. 
2021. 
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123800&lang=slv, pridobljeno 2. 7. 2021. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Aplikacija_(ra%C4%8Dunalni%C5%A1tvo), pridobljeno 10. 6. 2021. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pametni_telefon, pridobljeno 10. 6. 2021. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Igrifikacija, pridobljeno 10. 6. 2021. 

https://www.mqportal.si/igrifikcija-kaj-je-to, pridobljeno 5. 7. 2021. 

https://psihologijadela.files.wordpress.com/2016/01/igrifikacija.pdf, pridobljeno 5. 7. 2021. 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/326136665_Dozivljajska_pedagogika_v_Sloveniji_skozi_teorijo_in_prakso
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123800&lang=slv
https://sl.wikipedia.org/wiki/Aplikacija_(ra%C4%8Dunalni%C5%A1tvo)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pametni_telefon
https://sl.wikipedia.org/wiki/Igrifikacija
https://psihologijadela.files.wordpress.com/2016/01/igrifikacija.pdf
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8. 
MOŽNOSTI UPORABE APLIKACIJE CŠOD MISIJA 
»ZAKLADI STIŠKE KNEGINJE« V PEDAGOŠKI PRAKSI 

 

Misija »Zakladi stiške kneginje« je kot učna pot svojevrsten interdisciplinarni tematski učni 
projekt na terenu z uporabo aplikacije CŠOD Misija na mobilni napravi.  

Aplikacijo se lahko uporablja kot popestritev različnih dejavnosti v okviru obveznega in 
razširjenega programa v osnovnošolskem programu pri: 

 predmetih družba, zgodovina, geografija, šport, tudi matematika, tehnika in 
tehnologija (npr. strnjeno izvajanje treh ur enega predmeta ali v kombinaciji treh 
predmetov po prilagojenem urniku na dan izvedbe), 

 naravoslovnih, kulturnih, športnih dnevih, 

 izbirnih predmetih (etnologija – kulturna dediščina in načini življenja, zgodovina – 
odkrivajmo preteklost domačega kraja, geografija – raziskovanje domačega kraja, 
okoljska vzgoja, turistična vzgoja, umetnostna zgodovina, šport za zdravje, šport za 
sprostitev, informacijsko opismenjevanje), 

 interesnih dejavnostih (planinski, geografski, turistični, športni, sprostitveno-
ustvarjalni krožek, mladi raziskovalci) in 

 projektnih dnevih. 

Uporaba omenjene aplikacije pri pouku je priložnost za timsko delo učiteljev v smislu 
interdisciplinarnega pristopa k poučevanju, učencem pa omogoča izkustveno učenje na 
prostem, povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja, medpredmetno povezovanje in 

visoko stopnjo motiviranosti. 

Z opravljeno misijo je možno realizirati nekatere splošne in operativne cilje prej omenjenih 
predmetov iz obveznega predmetnika, kot tudi cilje medpredmetnih vsebin izven njega, ki 
pa imajo pomembno vlogo pri celostnem oblikovanju posameznika v procesu 

vseživljenjskega učenja, na primer: vzgoja za zdravje, okoljska, kulturna vzgoja, učenje 
socialnih veščin, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. Tako učenci razvijajo 
veščine in spretnosti, ki so skupne vsem predmetnim področjem in stopnjam izobraževanja. 

Izkustveno učenje na prostem omogoča doživljajsko učinkovitejši pouk. Učenci najbolje 

spoznavajo prostor in njegove značilnosti z neposrednim opazovanjem okolja in z gibanjem 
v njem. Pridobivajo informacije o okolju v okolju samem. Razvijajo zanimanje za domačo 
pokrajino in njeno kulturno dediščino, spoznavajo kulturo lastnega naroda ter krepijo zavest 

o pripadnosti tej kulturi. Učijo se odgovornega odnosa do narave in družbe in se usposabljajo 
za vrednotenje okolja z vidika sonaravnega in trajnostnega razvoja.  

Učna pot »Zakladi stiške kneginje« poteka v geografsko pristnem okolju in v zgodovinsko 
oddaljenem času. Prav zato ima visoko sporočilno moč in didaktično vrednost. Učenci z 

vsemi čuti doživljajo prostor nekdanjega železnodobnega naselja, se gibajo po njem in 
pridobivajo informacije o železni dobi s pomočjo aplikacije na mobilni napravi. Reševanje 
izzivov sproža vedoželjnost in željo po raziskovanju prostora, v katerem so sledi 

železnodobnega življenja ohranjene le fragmentarno.    

Opravljena misija je pomemben prispevek k razvijanju informacijske in digitalne pismenosti, 

ki sta v sodobnem svetu osnovni kompetenci vseživljenjskega učenja. 

V nadaljevanju so navedeni nekateri splošni in operativni cilji ter standardi znanja iz učnih 
načrtov predmetov družba, zgodovina, geografija in šport (https://dun.zrss.augmentech.si/#/, 

pridobljeno 2. 8. 2021). Izbrani so tisti cilji in standardi, ki jih lahko uresničimo oz. dosežemo z 

opravljeno misijo »Zakladi stiške kneginje«. 

 

https://dun.zrss.augmentech.si/#/
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DRUŽBA ~ 4. in 5. razred 

Pripravila: Ingrid Boljka Štaudohar 

Splošni cilji – Učenci: 

 pridobivajo znanja o družbenem, kulturnem in naravnem okolju v času in prostoru, 
 presojajo, kako družbeni razvoj vpliva na okolje in na kakovost življenja ljudi,  

 širijo prostorsko orientacijo od domačega kraja in domače pokrajine na Slovenijo in 
Evropo, 

 spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije, 

 se kartografsko opismenjujejo,  
 spoznavajo geografske pojave in preteklost na različne načine (pisni, grafični viri, 

terensko delo, kartiranje), 

 spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v času 
z uporabo časovnega traku, 

 spoznavajo življenje ljudi v preteklosti v domači pokrajini in ga primerjajo z današnjim 
življenjem, 

 spoznavajo kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti in državni 
pripadnosti, 

 razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine. 
 
Vsebine so pri predmetu družba razdeljene na več tematskih sklopov. Učni načrt oz. katalog 

znanja navaja temeljne pojme za vsakega od njih. Nekateri se neposredno ali posredno 
znajdejo tudi v aplikaciji: 

a. temeljni pojmi v tematskem sklopu »Ljudje v prostoru«: 

zemljevid, legenda, znaki, merilo karte, tloris, orientacija karte, model, letalska 
fotografija, kartiranje, orientacija, glavne in stranske smeri neba, gospodarske in 
druge dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, obrt, rudarstvo, trgovina, vojska, promet, 

prenos sporočil), pokrajina, naravne značilnosti (relief, kamnine, rude, vode, prsti, 
rastlinstvo, živalstvo), naravna dediščina, hribovje, gričevje, ravnina, nižina, kotlina, 

b. temeljni pojmi v tematskem sklopu »Ljudje v času«: 

časovni trak, arheolog, zgodovinar, prazgodovina, kamena doba, doba kovin, 
Rimljani, spomenik naravne in kulturne dediščine, muzej, preteklost, sedanjost. 

 

ZGODOVINA ~ 6., 7. in 9. razred 

Pripravil: Klemen Šega 

Splošni cilji – Učenci: 

 pridobivajo znanje o življenju, delu in miselnosti ljudi v posameznih zgodovinskih 
obdobjih in vzrokih za njihovo spreminjanje, 

 spoznavajo pomen kulturnih vplivov znotraj slovenskega naroda in od sosednjih 
narodov, 

 razvijajo spretnost časovne in prostorske predstavljivosti, 
 razvijajo spretnost zbiranja, interpretacije in uporabe informacij o življenju ljudi v 

preteklosti iz različnih zgodovinskih virov in literature v različnih medijih, 

 razvijajo spretnost različnih oblik komunikacije (ustno, pisno, grafično, ilustrativno, z 
informacijsko tehnologijo), 

 usvajajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti, 

 usvajajo zavest o pomenu ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter okolja, 
 ocenijo pomen muzejev, arhivov in knjižnic. 
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Standardi znanja v 6. razredu – Učenci: 

 pojasnijo, kaj raziskuje zgodovina, naštejejo pomožne zgodovinske in druge vede in 
sklepajo o njihovem pomenu, 

 naštejejo zgodovinska obdobja in pojasnijo, zakaj delimo zgodovino na večja 
obdobja, 

 naštejejo načine štetja let ter časovne enote za računanje časa, 

 zgodovinski letnici znajo določiti ustrezno desetletje, stoletje in tisočletje, 

 naštejejo vrste zgodovinskih virov, pojasnijo njihov pomen in razložijo, katere 
ustanove jih hranijo, 

 opišejo pomen pisave za zgodovino, 
 opišejo primere človeških bivališč in naselij v posameznih zgodovinskih obdobjih, 

navedejo vrste gradbenega materiala ter sklepajo o namembnosti bivališč, 

 pojasnijo pomen izumov in iznajdb v zgodovini in sklepajo o njihovem vplivu na 
spremembe v življenju ljudi, 

 navedejo primere domačih obrti in opišejo njihove izdelke, 

 primerjajo način prehranjevanja nekoč in danes, 
 pojasnijo vzroke za nastanek umetnosti in verovanj,  

 primerjajo položaj moških, žensk in otrok skozi zgodovino, 
 sklepajo o pomenu pravil za sožitje življenja v skupnosti, 
 na primerih iz krajevne zgodovine opišejo primere kulturne dediščine in pomen 

njihovega ohranjanja. 
 
Standardi znanja v 7. razredu – Učenci: 

 opišejo spremembe načina življenja skozi prazgodovino na tleh današnje Slovenije in 
pojasnijo, zakaj so nastale, 

 razložijo pomen kopičenja izkušenj in znanja za izboljšanje življenjskih razmer, 

 sklepajo o glavnih kulturnih dosežkih prazgodovinskih ljudi, 
 opišejo arheološke najdbe iz različnih obdobij prazgodovine na tleh današnje 

Slovenije, 

 razložijo vpliv naravnogeografskih danosti in sosednjih kultur na spremembe načina 
življenja v posameznih obdobjih prazgodovine, 

 opišejo značilnosti prazgodovinske umetnosti in na primerih situlske umetnosti 
opišejo življenje prazgodovinskih ljudi, 

 razložijo okoliščine, ki so vplivale na duhovne predstave prazgodovinskih ljudi na 
primerih motivike na lončenini, 

 razložijo pogoje za nastanek prvih civilizacij (konkretno železnodobne skupnosti na 
Dolenjskem), 

 opišejo značilnosti družbene ureditve in gospodarstva prvih držav (konkretno 
železnodobne skupnosti na Dolenjskem), 

 razložijo vpliv trgovskih stikov in blagovne menjave na spremembe v načinu življenja 
in mišljenja, 

 nastanek mesta Rima umestijo na časovni trak. 
 
Standardi znanja v 9. razredu – Učenci: 

 pojasnijo posledice preseljevanj ljudi in pojavne oblike stikov med ljudmi različnih 
kulturnih navad, 

 sklepajo o pomenu migracij za medkulturne stike ter navedejo primere nasprotij. 
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GEOGRAFIJA ~ 6., 7., 8. in 9. razred 

Pripravila: Tina Finc 

Učenci pri predmetu geografija razvijajo poznavanje in razumevanje: 

 domače pokrajine in elementov, ki pokrajino sooblikujejo (relief, prst, vode, 
podnebje, rastlinstvo, živalstvo, kmetijstvo, naselitev, gospodarstvo, energija, 

prebivalstvo), 

 geografskih pojavov v domači regiji oz. domačem kraju z vidika časovnih sprememb, 
da bi spoznali, da je vse v nenehnem spreminjanju. 

Učenci pri pouku geografije razvijajo spretnosti: 

 uporabe besednih, količinskih in simboličnih podatkov, kot so besedila, slike, grafi, 
tabele, diagrami in zemljevidi (kartografska, numerična in funkcionalna pismenost), 

 geografskega proučevanja domače pokrajine s terenskimi metodami dela, 

 za vrednotenje protislovij v okolju in prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja ter 
odgovornosti do ohranjanja okolja za prihodnje generacije, 

 uporabe sodobnih tehnologij, praktičnih in socialnih veščin za doseganje znanja in 
raziskovanje geografskih tem na lokalni ravni, 

 učenja učenja – samostojno in sodelovalno učenje, odgovorno ravnanje v skupini, 
 za usvajanje principa vseživljenjskega učenja. 

Učenci pri pouku geografije razvijajo vrednote, ki prispevajo k: 

 razvijanju pozitivnih čustev do domovine, občutka narodne in kulturne pripadnosti ter 
zavesti o pomenu naravne in kulturne dediščine, 

 razumevanju pomena trajnostnega razvoja pri odločanju v posegih v prostor, 
 vrednotenju raznolikosti in lepot naravnega okolja, različnih življenjskih razmer ter 

družbenih potreb, 

 skrbi za ohranjanje zdravja okolja in lastnega zdravja, 

 skrbi za uravnoteženo rabo okolja in ustrezne posege v okolje. 
 
Z opravljeno misijo učenci dosežejo več standardov znanja drugega in tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja.  
 
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci: 

 pravilno uporabijo zemljevid na terenu, 

 določijo geografsko lego kraja ali pokrajine in uporabijo merilo zemljevida, 
 opazujejo geografske elemente pokrajine in jih preslikajo na papir, 

 se orientirajo v naravi in na zemljevidu, 

 se obnašajo prijazno do okolja, skrbijo za lastno zdravje in zdravo okolico, 
 povežejo geografsko znanje z znanjem zgodovine. 

 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci: 

 opišejo naravne in družbene razmere domačega kraja in opazijo krajevne 
značilnosti, 

 kritično presojajo vpliv ljudi na trajnostni razvoj pokrajine, 
 uporabijo različne tehnike dela in pripomočke, 

 berejo in uporabijo različne zemljevide, 
 se orientirajo na zemljevidih in v naravi, 

 poznajo temeljne značilnosti domačega kraja, 
 razložijo vplive človekovih dejavnosti na spremembe v pokrajini, 
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 poznajo, razumejo in vrednotijo pojave in procese z zmožnostjo njihove prostorsko-
kronološke umestitve, 

 poznajo in opišejo temeljne geografske značilnosti domačega kraja, 
 povežejo različno znanje in na podlagi raznih ved pridobijo celovitejšo podobo o 

posebnostih in značilnostih domačega kraja, 

 uporabijo preproste geografske metode dela in z njimi samostojno zberejo 
informacije (skiciranje, risanje, panoramska risba, kartiranje, anketiranje, tematski 

zemljevid idr.), 

 se zmorejo sodelovalno učiti (delo v skupini), 
 samostojno terensko raziskujejo na lokalni ravni. 

 
 

ŠPORT ~ 5., 6., 7., 8. in 9. razred 

Pripravila: Suzana Močnik 

V učnem načrtu za predmet šport se priporoča, da so športni dnevi vsebinsko in 
doživljajsko bogati, vedri in povezani z drugimi predmetnimi področji. V prvem in drugem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bi bila dva športna dneva namenjena pohodništvu, v 

tretjem pa vsaj eden. Učenci naj bi se seznanili z aerobnimi dejavnostmi v naravi. 
Vključevanje misije »Zakladi stiške kneginje« v pouk športa omogoča, da učenci šport 
izkusijo kot priložnost za zabavno in hkrati v raziskovanje in pridobivanje znanja 

usmerjeno aktivnost. S tem ozaveščajo dejstvo, da je šport kulturna sestavina 
človekovega življenja in oblika kakovostnega preživljanja prostega časa v smislu 
celostnega razvoja osebnosti in vseživljenjskega učenja.  

Splošni cilji – Učenci: 

 ozaveščajo koristnost rednega gibanja in športa ter potrebo po kakovostnem 
preživljanju prostega časa zaradi zdravja in druženja, 

 spoznajo možnosti vključevanja v športne dejavnosti v kraju bivanja, 
 razvijajo/načrtujejo zdrav življenjski slog (kondicijska pripravljenost, telesna nega, 

uravnotežena prehrana, pitje tekočine, razmerje med vnosom in porabo energije, 

sprostitev, ravnovesje med športno dejavnostjo in počitkom, sposobnost 
prenašanja naporov),  

 razvijajo pozitiven odnos do športa (zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju 
naporov in doseganju osebnih ciljev, krepitev zdravega občutka samozavesti in 
zaupanja vase), 

 se seznanijo z orientacijo ob zemljevidu, 

 se seznanijo z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem, 

 razvijajo pristen, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot posebne vrednote, 
 oblikujejo pozitivne socialne vedenjske vzorce (spodbujanje sodelovanja, strpnosti, 

razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja). 

Z opravljanjem misije lahko učenec doseže standarde znanja v okviru učnih tem: splošna 
kondicijska priprava in pohodništvo.   

Standardi znanja – Učenci: 

 poznajo naloge za razvoj moči, vzdržljivosti in gibljivosti ter pomen kondicijske 

pripravljenosti za razvoj zdravega življenjskega sloga, 
 se usposabljajo za ocenjevanje svoje telesne pripravljenosti, poznajo naloge za njeno 

izboljšanje in s pomočjo učitelja pripravijo individualni program vadbe, 

 upoštevajo pravila varne hoje, 
 poznajo vpliv hoje na organizem, 
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 so zmožni hoditi določen čas s krajšimi postanki in pri tem premagovati določeno 

višinsko razliko, 
 poznajo osnovno pohodniško opremo, 
 so seznanjeni s pravili varne hoje in z nevarnostmi pri gibanju na terenu, 

 znajo se orientirati ob zemljevidu in se gibati po označenih poteh, 
 so seznanjeni z osnovami prve pomoči pri praskah, žuljih in pikih žuželk ter zaščito 

pred insekti, 

 se ravnajo v skladu z načeli varovanja narave in poznajo ukrepe za ohranitev naravne 
in kulturne dediščine. 

 

Po opravljeni misiji so možne številne dodatne aktivnosti na temo železne dobe na 
Slovenskem, s katerimi učenci pridobljeno znanje razširijo, poglobijo, učitelj pa jih – v kolikor 

je misija del dobro načrtovanega projektnega dela – lahko ovrednoti oz. ocenjuje.    
 
Nekaj predlogov dejavnosti učencev po opravljeni misiji: 

 računalniška prezentacija ali izdelava in predstavitev plakata, turističnega prospekta, 
referata, 

 izdelava spletne strani, 

 predstavitev argumentov za zavarovanje kulturnozgodovinskega spomenika (okrogla 
miza, igra vlog), 

 izdelava predloga za turistično pot, 
 pisanje poročila, potopisa ali domišljijske zgodbe ter dramatizacija le-te, 

 risanje zemljevida oz. panoramske risbe ali računalniške animacije učne poti, 
 izdelava makete gradišča, bivališča, obzidja,  

 izdelava replik situlskih spomenikov, nakita, železnodobnega orodja, orožja, 

 izdelava didaktične igre, 
 priprava kviza, križank, rebusov na temo železne dobe, 

 obisk Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani ali Dolenjskega muzeja v Novem mestu,  
 obisk knjižnice, brskanje po virih in njihovo razvrščanje ali iskanje strokovne literature 

na spletnem portalu Cobiss. 
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9. 
Klemen Šega:  POUK  ZGODOVINE  ZAHTEVA 
INTERDISCIPLINARNI  PRISTOP 

 
Zgodovina je dinamičen predmet, ki proučuje človeško preteklost. Zmotno je mišljenje, da 

se poučuje zgodovino zgolj v razredu. Vse, kar se je zgodilo, je imelo nek razlog. Kje se je 
naselila neka skupnost ljudi, kako se je razvijala, kaj predstavlja vrh tega razvoja in 
neizogibno tudi zaton njihovega časa. O nekaterih stvareh imamo bolj popolno sliko, o drugih 

poznamo le fragmente. Kot mozaik; če imamo dovolj posameznih delov, slika postaja vse 
bolj jasna. Da se zgodovinska slika ustvari v vsej svoji razsežnosti, pouk zgodovine zahteva 
interdisciplinarni pristop, povezovanje z ostalimi predmeti, kot so geografija, jezik, 

matematika, tehnika in tehnologija, šport ...  

Sodobni čas nam omogoča, da zanimanje in znanje učencev nadgradimo z uporabo sodobne 
multimedijske tehnologije. Pri takem delu je dobrodošla uporaba različnih aplikacij, kot je 

CŠOD Misija »Zakladi stiške kneginje«, ki učencem omogoča raziskovalno delo na terenu in 
spoznavanje zgodovine na mestu, kjer je nastala ena od najpomembnejših naselbin starejše 
železne dobe na Slovenskem. Njen pomen je v vrhu svetovnega razvoja starejše železne 

dobe, kar je še vedno premalo poudarjeno v šolskem učnem načrtu. Na nas je, da povečamo 
zanimanje in zavest učencev, da razvijejo čut do lokalne zgodovine in se zavedajo njene 

svetovne prepoznavnosti.  

Šolski projekt »Virtualna pustolovščina po Virskem mestu« je odličen primer 
interdisciplinarnega pristopa, ki povezuje znanje različnih sodelavcev, učiteljev, predmetov 

in z uporabo sodobne tehnologije učencem pokaže, kako s pravilno uporabo tehnologije 
učenje postane bolj zanimivo, usvojeno znanje pa bolj praktično in trajno. 

Učni načrt za zgodovino predvideva 75 % obveznih vsebin, 25 % pa jih lahko učitelj izbira, 

razširja in poglablja glede na zanimanje učencev oz. po strokovni presoji. Priporoča se 
vključitev čim več primerov iz lokalne, regionalne in narodne zgodovine. Vključitev misije v 
pouk zgodovine je zato primerna izbira. 

Aplikacija učencem pomaga pri pridobivanju znanja o življenju, delu in miselnosti 
prebivalcev, ki so živeli na prazgodovinskem gradišču nad Virom pri Stični. Ker ni pisnih 
virov, je aplikacija kot nek most povezovanja med nami in prazgodovinskimi rodovi. Učenci 

pridobijo praktičen uvid v navade, način življenja in dela, ki je povzdignil ta prostor in ga 
trgovsko povezal tako z vzhodnimi kot zahodnimi kulturami. Omogoča zavedanje, da 
življenje prazgodovinske skupnosti ni bilo izolirano; ravno nasprotno, trgovina je bila zelo 

živahna. Svet se je že davno povezoval preko trgovskih stikov in osvajanj. Spoznajo glavno 
trgovsko prednost Dolenjske – železo, ki je bilo takrat eden najbolj pomembnih trgovskih 
artiklov, saj je omogočalo izdelavo kakovostnega orodja in orožja. Kar privede do delitve 

dela in družbene razslojenosti, saj se vzdigne sloj bojevnikov s knezom na čelu.  

Učenci spoznajo duhovni svet prebivalcev, ki so umrle pokopali v družinske gomile z 

grobnimi pridatki. Verjeli so v posmrtno življenje, zato so umrlim prilagali predmete, ki jim 
bodo služili v posmrtnem življenju. Nam pa ti pridatki razkrivajo družbeni položaj 
posameznika.  

Še posebej koristno se mi zdi, da se po opravljeni misiji po Virskem mestu obišče še Narodni 
muzej Slovenije, kjer so razstavljene številne najdbe arheoloških izkopavanj. Učenje tako 
postane zaokrožen proces.  
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Učencem je omogočeno, da potujejo po zgodovinski časovnici in naredijo primerjave z 

ljudstvi, ki jih obravnavamo pri pouku, na primer z Grki, Etruščani, Rimljani in s Kelti. S tem 
spoznavajo preplet kultur in prehajanje znanja, spretnosti in moči skozi zgodovinska 
obdobja. Aplikacijo vidim kot koristen pripomoček, ki učencem izboljša moč interpretacije 

zgodovinskega dogajanja. Prednost je tudi v tem, da na praktičen način razvijejo spretnosti 
različnih oblik komunikacije.  

S tem usvajajo zavest o pomenu ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter okolja. 

Zavedajo se pomena muzejev, arhivov in knjižnic. Ker zgodovinsko dogajanje ni osamljen 
dogodek nekje v zgodovini, temveč je dinamičen razvoj, tako delo pripomore k večanju 
zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti. 

Delo na takšen način razširi razumevanje predmeta zgodovina, saj učenci bolj nazorno 
spoznajo pomen pomožnih zgodovinskih ved in njihovo praktično vrednost. Razvoj dogodkov 

jim jasneje prikaže, zakaj zgodovino delimo na različna časovna obdobja. Lažje razumejo 
datiranje let, umestitev dogodkov na časovni trak. Prav tako se seznanijo z različnimi 
zgodovinskimi viri in kje le-te hranimo. Posebno doživetje je predvajanje glasu naratorja, ki 

življenje preteklosti naredi živo in osebno. Z malo domišljije preteklost oživi in kar je 
oddaljeno, postane bližje kot dih jutra, ko vzide sonce in nas ožari s svetlobo.  

Učenci spoznajo bivališča prednikov, lažje si predstavljajo, da je bila preprosta bivalna 

kultura velik preskok k udobju in varnosti. Stalna naselitev je pomenila izboljšave bivališč, ki 
so postala varna zavetja družini. Ljudje so začeli opravljati vedno več različnih del. Pojavila 
se je specializacija, s tem pa so uspešnejši posamezniki pridobili veljavo, še več premoženja 

in posledično več družbene moči. Presežek produktov je sprožil trgovanje, kar je prinašalo 
nova spoznanja in prepletlo oddaljene kulture. Vse se je odražalo tudi v prehrani, ki je 
postala bolj raznovrstna, kar je omogočilo, da se je povečalo število ljudi. Nenazadnje so se 

spremembe odražale tudi pri verovanju in načinu pokopa umrlih, saj je bil za ta čas značilen 
pokop v družinskih gomilah, grobni pridatki v njih pa so postali pomemben vir informacij. 
Družine so gomilo uporabljale tudi več stoletij. Nekatere so danes izginile, druge so postale 

del pokrajine. Raziskovanje gomil nam je razsvetlilo duhovno obzorje takratnih prebivalcev. 
Običaji se skozi zgodovino nenehno spreminjajo. Odličen je tudi uvid v položaj moškega in 
ženske ter otrok. Izmenjavanje ženske in moške pripovedi nam to doživetje še dodatno 

nadgradi.  

Na koncu nam ostaja vprašanje, kdo so bili ti starodavni prebivalci, ki so bili pogumni 

bojevniki in odlični rokodelci. Včasih zgodovina ne pozna vseh odgovorov. Pomembno je, da 
smo čuječi in se odpravimo na pot spoznavanja. Z vsakim novim dejstvom je naša pot 
bogatejša in bolj kot cilj je pomembno, da smo odprti za življenje, za kontinuiteto časa in 

prostora. Nič ni samo naše, vsi zgolj potujemo v času. Zato je še posebej pomembno, da 
učenci spoznajo kulturno dediščino in se zavedajo, kako pomembno je, da jo ohranimo za 
zanamce. Tudi oni bodo nekoč proučevali naš čas in zagotovo si bodo zastavljali vprašanja, 

kdo smo, kaj smo razmišljali in doživljali, zakaj smo ravnali tako, kot ravnamo.  

V času, ko je tehnologija prežela naš vsakdan, je taka aplikacija odličen učni pripomoček, ki 
spodbuja in razvija nadaljnje delo. Danes pomeni presežek, jutri standard, nekoč pa nekaj 

povsem nezamisljivega. Kot človek, ki se je najprej moral učlovečiti, v sodelovanju v skupini 
je presegel svoje omejitve, vedno pa se sooča z novimi izzivi in jih skuša preseči. Pot po 
zgodovinskem traku nas je vodila do nepredstavljivega napredka in razvoja, a to nas naj ne 

zaslepi. Če vemo, od kod prihajamo, bomo lažje usmerili pot, kamor gremo. 
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10. 
Tina Finc: GEOGRAFSKE VSEBINE NA ZGODOVINSKI 
UČNI POTI  

 

Misija »Zakladi stiške kneginje« je sicer namenjena spoznavanju zgodovinskih dejstev 
virskega železnodobnega naselja, a bi se lahko uporabila tudi pri pouku geografije in 
geografskih izbirnih predmetov. Geografija je namreč predmet, katerega vsebine se odlično 

povezujejo z zgodovinskimi vsebinami. 

Z učenci 7. in 8. razreda imamo vsako leto tehniški dan z geografskimi vsebinami. Uporaba 
aplikacije bi popestrila geografski tehniški dan in učence konkretno vpeljala v raziskovanje 
domače okolice. Poleg reševanja nalog, ki jih ponuja aplikacija, bi lahko učenci tekom 

tehniškega dne na terenu realizirali številne geografske učne cilje. Možnosti je veliko. Učenci 
bi na terenu lahko: 

 določali smeri neba na različne načine (s kompasom, s prepoznavanjem z mahom 
poraščenih severih strani drevesnih debel ali skal, z uporabo ročne ure, z 
opazovanjem mravljišč),  

 uporabljali zemljevid (uporaba merila pri računanju razdalj, poimenovanje oddaljenih 
vrhov, opazovanje posebnosti, ki na zemljevidu še niso označene, skiciranje 
panorame), 

 v primeru večernega/nočnega dela uporabljali teleskop pri opazovanju neba,  

 določali prisojna in osojna pobočja ter jih primerjali glede na rabo tal, 

 opazovali rastlinsko odejo, določali delež gozdnih in travnatih površin,  
 opazovali profil prsti, 

 prepoznavali elemente kraškega površja (vrtače, brezna, škraplje, žlebiči), jih 
fotografirali, označili, skicirali, prešteli, pripravili grafični prikaz, 

 spoznavali kamninsko sestavo. 

 

Uporaba aplikacije bi bila seveda primerna tudi za učence 6. in 9. razreda. Šestošolci pri 

pouku geografije spoznavajo osnove orientacije. Učenci 9. razreda v prvem delu šolskega 
leta proučujejo naravno- in družbenogeografske značilnosti Slovenije, v drugem pa 
značilnosti posameznih slovenskih pokrajin. Uporaba aplikacije bi bila smiselna pri obravnavi 

domače pokrajine (Dinarskokraške pokrajine). 

Aplikacijo bi se lahko uporabilo tudi pri pouku izbirnih predmetov raziskovanje domačega 
kraja (za učence 9. razreda) in turistične vzgoje (za učence 8. in 9. razreda). Kot je zapisano 
v opredelitvi predmeta, naj bi se učenci čim več učili na primarnih lokacijah v naravi in pri 

izvajanju pouka uporabljali čim več aktivnih metod dela.  

Z uporabo aplikacije in z dodatnimi možnostmi geografskega raziskovanja bi dali prednost 
usposabljanju učencev za uporabo raziskovalnih metod in ne toliko pridobivanju novih znanj.  

Dodatno vrednost aplikacija pridobi z medpredmetnim povezovanjem. Poleg povezovanja 
geografskih in zgodovinskih vsebin lahko dodatne raziskovalne naloge vključujejo tudi 

naravoslovje oz. biologijo (rastlinstvo, živalstvo), kemijo (kemične reakcije kamnin), tehniko 
(izdelava loka in drugih orodij) in šport (pohod, tek, lokostrelstvo). 

 

 

 

 

 



40 
 

11. VIRI 
 

https://www.csod.si/stran/csod-misija, pridobljeno 12. 6. 2021. 
http://misija.csod.si/si/, 12. 6. 2021. 
https://www.researchgate.net/publication/326136665_Dozivljajska_pedagogika_v_Sloveniji_skozi_teorijo_in
_prakso, pridobljeno 5. 6. 2021. 
https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402186.pdf, pridobljeno 25. 6. 2021. 
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123800&lang=slv, pridobljeno 2. 7. 2021. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Aplikacija_(ra%C4%8Dunalni%C5%A1tvo), pridobljeno 10. 6. 2021. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pametni_telefon, pridobljeno 10. 6. 2021. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Igrifikacija, pridobljeno 10. 6. 2021. 
https://www.mqportal.si/igrifikcija-kaj-je-to, pridobljeno 5. 7. 2021. 
https://psihologijadela.files.wordpress.com/2016/01/igrifikacija.pdf, pridobljeno 5. 7. 2021. 
https://dun.zrss.augmentech.si/#/, pridobljeno 2. 8. 2021. 
 

https://www.csod.si/stran/csod-misija
http://misija.csod.si/si/
https://www.researchgate.net/publication/326136665_Dozivljajska_pedagogika_v_Sloveniji_skozi_teorijo_in_prakso
https://www.researchgate.net/publication/326136665_Dozivljajska_pedagogika_v_Sloveniji_skozi_teorijo_in_prakso
https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402186.pdf
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123800&lang=slv
https://sl.wikipedia.org/wiki/Aplikacija_(ra%C4%8Dunalni%C5%A1tvo)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pametni_telefon
https://sl.wikipedia.org/wiki/Igrifikacija
https://psihologijadela.files.wordpress.com/2016/01/igrifikacija.pdf
https://dun.zrss.augmentech.si/#/

