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TALESOVA ODPRTA UČILNICA 
Danjela Gustinčič 
Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini, Hrvatini 137, 6280 Ankaran 

 

Povzetek: Kot učiteljica matematike se srečujem z učenci, ki imajo zelo nizko motivacijo in kar nekaj 
učencev ima odpor do matematike. Ker sem želela povečati njihovo motivacijo in jim približati 
matematiko z vsakdanjim življenjem, sem v okviru pouka matematike v 9. razredu pripravila delavnico 
v naravi. 

Delavnica z naslovom »Talesova odprta učilnica« je namenjena izvedbi praktične matematike za 
devetošolce. Osrednja tema delavnice je utrjevanje in nadgrajevanje znanja o sorazmerjih in 
podobnosti s poudarkom na Talesovem izreku. Učenci s pomočjo raziskovanja in uporabe konkretnih 
materialov nadgradijo in utrdijo usvojeno znanje. Pridobljeno matematično znanje osmislijo, saj 
delavnica temelji predvsem na uporabi matematike v vsakdanjem življenju. Učenci na vsaki učni 
postaji dobijo matematični problem oz. izziv, ki ga morajo rešiti ali izdelati izdelek s konkretnimi 
materiala. Poleg uporabne matematike sem v delavnico vključila tudi formativno spremljanje in 
aktivne metode gibanja ter kritično mišljenje. Učenci dosežejo cilj, ko opravijo izzive na vseh učnih 
postajah.  

S takim pristopom učenja učence motiviramo, izzovemo tekmovalnost, omogočimo učenje z 
raziskovanjem, predvsem pa osmislimo matematično znanje. 

 

Abstract 

Mathematics is one of the most important subjects in primary school; it is also one of the subjects 
with which students encounter considerable difficulties.  

As a teacher, I want to enrich the teaching approach by using various motivational patterns and 
concrete natural material to improve the visualization process in students.   

This article presents learning outside and a specific ‘outdoor classroom’ I have used, in particular 
‘Thales outdoor classroom’. This lesson plan was created for students in the 9th year of Slovene primary 
school that is, for students aged between 14 and 15. This Math lesson plan – ‘Thales outdoor 
classroom’ – is based on a direct practical application of mathematical problems. By using practical 
materials and exploring, students acquire the practical knowledge of the theory.  

Learning approach that uses direct practical application increases motivation and improves the quality 
of the knowledge gained. Some of the challenges of such approach are the following: developing 
specific studying stations, incorporation of concrete material and formative assessment.  

 

Uvod 

Cilj delavnice je bil povečati motivacijo za učenje, osmisliti matematično znanje ter povečati 
koncentracijo in omogočiti lažje pomnjenje z aktivnimi metodami gibanja. Vključiti sem želela 
formativno spremljanje ter kritično mišljenje, saj so to cilji LDN naše šole. Hkrati pa sem želela vključiti 
učenje z raziskovanjem ter uporabo konkretnih materialov, ki jih srečamo v naravi. Učna tema in 
vsebina je temeljila na Učnem načrtu iz matematike za 9. razred. Tema je bila Sorazmerje in 
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podobnost, kot ponovitev sem vključila tudi Pitagorov izrek. Učenci so osnove učne teme pridobili pri 
samem pouku, sedaj so morali to znanj nadgraditi in utrditi. 

Učence sem razdelila v dvojice in vsak par je pričel na eni učni postaji. Vključenih je bilo šest različnih 
učnih postaj. Učenci so prišli do cilja, ko so opravili vse učne postaje. 

 

Jedro 

Na prvi učni postaji je bil cilj ponoviti vse o razmerju daljic. Učenci so morali ugotoviti, v kakšnem 
razmerju sta leseni palici. Nato so morali poiskati leseno palico in jo razdeliti v razmerju 2 : 3. 

 

 

Slika: Učni list 1.del 

 

 

Do naslednje postaje so šli mimo ovir po vseh štirih. 

 

Na drugi učni postaji sem preverjala razumevanje in uporabo Talesovega izreka. S pomočjo Talesovega 
izreka so morali učenci izračunati višino drevesa. Dan pred izvedbo delavnic smo zarisali senco drevesa 
in metrske palice za pomoč pri izračunu. 

 Slika: Učni list 2.del 

Do naslednje postaje so izvajali sonožne skoke mimo ovir. 

Na tretji postaji učenci so dobili trikotnik iz kartona. Izdelati so morali podoben trikotnik. Podane so 
imeli naslednje podatke: najkrajša stranica podobnega trikotnika meri 6 cm.  

Dolžina prve palice: Dolžina druge palice: Sorazmerje (okrajšano) 
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   Slika 3: Učni list 3.del 

 

Do naslednje postaje hodijo po vrvi. 

 

Na četrti učni postaji so učenci poiskali skrite podobne trikotnike ter jih primerjali. Nato so rešili list 
za samovrednotenje. 

   Slika 4: Obrazec za samovrednotenje 

 

Do naslednje postaje skačejo z žogo, ki jo držijo z obema nogama. 

 

Na peti učni postaji so izmerili razdaljo od točke A do točke B ter izdelali zemljevid v razmerju 1 : 250 
za pokrajino, kjer se nahajajo (dolžina slike je 4,8 cm in dolžina dejanske razdalje je 12 m).  
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   Slika 5: Zemljevid Resslovega gaja 
 
 
 
Učenci tečejo mimo ovir do naslednje postaje. 
 
Pri šesti učni postaji so morali učenci izračunati višino drevesa s pomočjo Pitagorovega izreka. Podano 
so imeli razdaljo od krošnje do merilne točke. (pri merjenju sem uporabila digitalni meter) Najprej so 
morali sami izmeriti razdaljo od debla do merilne točke ter nato izračunati višino drevesa. Pri tej postaji 
morajo še izraziti razmerje med višino drevesa in obsegom debla. 
 

 Slika 6: Višina hrasta 
 

   Slika 7: Učni list 4. del 
 
Ko opravijo vse naloge na vseh učnih postajah, poiščejo svojo skrito nagrado.  
(čakal jih je posladek) Kdor je opravil vse naloge in pravilno rešil ter utemeljil, je dobil Joker-ja, ki ga je 
lahko unovčil pri ustnem ocenjevanju. 
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Lahko bi poleg zgornjih postaj izvedli tudi medpredmetne učne postaje. Učno snov bi lahko povezali s 
fiziko, tehniko itd. Na eni od postaj bi lahko uporabili Camero Obscuro (fizika 8. razred). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zaključek 

Menim, da so prednosti takega pouka matematike: 

- gibanje na svežem zraku, 
- večja motivacija in koncentracija z aktivnimi metodami gibanja, 
- lažje in hitrejše pomnjenje, 
- izboljšana fina motorika z uporabo konkretnih materialov, 
- večja vključitev kinestetičnih tipov učencev, 
- razvijanje kritičnega mišljenja, 
- spodbujanje učenja s preiskovanjem, 
- spodbujanje skupinskega sodelovanja in tekmovalnosti, 
- predvsem pa osmislimo matematično znanje. 

Kot učiteljica se strinjam, da je za tako obliko pouka potrebno veliko priprav, vendar pa na koncu 
dosežemo boljšo motivacijo pri učencih in boljši učni uspeh, zato je ves trud poplačan. 
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DELO Z MATEMATIČNO NADARJENO UČENKO  
Milan Gaberšek 
OŠ n. h. Maksa Pečarja Ljubljana, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana Črnuče 

 

Povzetek:  

Članek predstavi delo z matematično nadarjeno učenko 4. razreda osnovne šole. Pri delu z nadarjenimi 
se pojavi vprašanje, ali je bolje reševati težje naloge iz tekoče snovi, ponuditi snov iz višjih razredov, 
ali ponuditi snov, ki ni (v celoti) del predpisanega programa učnega načrta matematike. Vsak od 
navedenih načinov ima svoje prednosti in slabosti. Z učenko sva izbrala nekoliko drugačno pot, pisanje 
računalniških programov v programskem jeziku Python. Pišemo lahko programe iz vsakdanjega 
življenja, vpletamo tekočo učno snov, raziskujemo matematiko višjih razredov ter občasno izstopimo 
iz okvirjev učnega načrta. S tem na nek način zadostimo naštetim možnostim, hkrati pa ostanemo v 
okviru učencu obvladljive snovi. Ker računalniški programi niso strogo vezani na učno snov, si lahko 
vzamemo obilo časa za pogovore, ki jih nadarjeni učenci s sovrstniki večinoma ne morejo imeti. 

WORKING WITH MATHEMATICALLY TALENTED STUDENT 

Abstract 

The article presents work with a mathematically talented student from 4th grade of primary school. 
When working with talented students there is always the question of whether it is better to solve 
more difficult problems from the current math learning material, or to include tasks from upper 
grades, or even do something beyond the mathematical curriculum. Every possibility has its 
advantages and its flaws. However, another approach was followed in our case. We decided to write 
computer programs in the Python programming language. Among other things everyday problems 
can be solved. Current math material can also be included, sometimes math from upper grades can 
be used, and sometimes we can go beyond the curriculum. In this way we include all of the presented 
possibilities and also stay within the safe zone of the student’s abilities. Because computer programs 
are not strictly linked to current math learning material, there is enough time to talk about different 
things with talented students. That is something these students usually can’t do with their classmates.    

 

Uvod 

V prispevku bo predstavljeno delo z nadarjeno četrtošolko pri individualnih urah matematike. Del 
učnih ur lahko namenimo reševanju zahtevnejših nalog iz učne snovi, del pa pripravi na različna 
tekmovanja iz znanj. A individualno delo mora ponujati še kaj več. Pri reševanju nalog iz redne snovi 
in tekmovanj so naloge pred pripravljene, s čimer je lastne ustvarjalnosti učenca bore malo. S tem se 
potencial nadarjenih učencev omeji na nam znano. Nadarjeni morajo po mojem mnenju širiti meje 
znanega, postati morajo bodoči ustvarjalci prihodnosti.  

Delo izven okvirjev je za učitelja kreativno, hkrati pa zahteva veliko časa, truda in običajno tudi več 
predpriprav. Lahko pride celo do tega, da se učenec kaki snovi tako posveti, da preseže predznanje 
učitelja. Takrat ga ta le še vodi na poti, učenec pa lahko raziskuje sam.  

V dokumentu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli [1] je zapisano, da je sposobnost, 
ki omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, opredeljena kot "nadarjenost", za 
visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih področjih, pa se uporablja izraz 
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"talentiranost". Iz zapisanega sledi, da je nadarjenemu učencu dobro omogočiti čim širši spekter 
različnih aktivnosti, kjer lahko svojo nadarjenost izrazi. Pri tem se lahko zgodi, da je področij preveč in 
je nadarjeni učenec zbegan. Zato jim pomagamo izbrati tako, da jih čim bolj osrečuje. Združimo lahko 
tudi več področij hkrati. Pri matematiki je ena od priložnosti za to v učenju programiranja, kjer se 
nevsiljivo pojavljajo tudi potrebe po poglobljenih znanjih matematike.  

 

Delo z nadarjeno učenko v okviru individualnih ur matematike 

Eden od poizkusov združevanja računalništva z matematiko bo predstavljen v okviru prispevka. Pri 
delu z nadarjenimi učenci je potrebno upoštevati njihove zmožnosti [2], hkrati pa tudi učni načrt 
matematike [3]. V nadaljevanju prispevka bo predstavljeno delo z omenjeno četrtošolko, pri čemer bo 
poudarek na izdelavi programov. Pri delu se hitro pojavi vprašanje, koliko snovi višjih razredov 
vključevati. Omejiti se le na do takrat predelano učno snov četrtega razreda bi bilo omejujoče. Hkrati 
preveliko poseganje v matematiko višjih razredov lahko kasneje v višjih razredih pomeni 
zdolgočasenost učenca pri obravnavi učne snovi. To lahko delno rešimo tako, da preko pogovora 
ugotovimo, katere tematike so za učenca zanimive in katere ne. Na ta način lahko sproti prilagajamo 
težavnost in izbiramo vrsto bodočih programov. Seveda moramo sproti preverjati, ali je kaj težav s 
tekočo snovjo pri matematiki. V primeru, da so, moramo najprej razrešiti to, kar pa je običajno zelo 
redko.  

Kot programski jezik je primeren Python [4], saj je sorazmerno enostaven in tudi sintaksa ni 
prezahtevna. Programiranje z bloki, kakršnega nudijo nekateri programski jeziki, na primer Scratch [5], 
je sicer privlačno, a lahko zaradi obilo enostavnih grafičnih in zvočnih možnosti vodijo v umetniško 
ustvarjanje namesto v matematiko. Python je v primerjavi z njimi na nek način surov, a je za razvijanje 
matematičnega mišljenja ravno pravšnji. Ima tudi nekaj pomembnih prednosti. Ena od njih je zagotovo 
ta, da je v akademskih sferah in v tehnoloških podjetjih zelo razširjen. Posledično je na voljo obilo 
programskih knjižnic, ki kasneje omogočajo tudi izdelavo zahtevnejših programov. S tem se odprejo 
široke možnosti za delo z matematično nadarjenimi učenci tudi v višjih razredih osnovne šole. 

Pri delu s četrtošolko je zelo pomagalo, da je nekaj osnov programiranja že pridobila v okolju Scratch. 
S tem je bila pot k zanimivejšim programom strmejša. Programi, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju, 
so bili ustvarjeni z željo, da bi bile ure čim bolj dinamične in zabavne. Običajno jih je učenka v natisnjeni 
obliki dobila na dan individualne ure. Nekateri programi so bili poenostavljeni, nekateri delujoči, a 
nedokončani. S tem je učenka dobila možnost, da tudi sama kaj doda oziroma nadgradi. Prvi program 
je bil namenjen seštevanju štirih spremenljivk. S tem hitro ugotovimo, ali učenec že pozna pojem 
spremenljivke. V primeru učenke težav ni bilo. Pomembno je, da učenec programe tipka od začetka, 
da se nauči sintakse in predvsem da se nauči odkrivati svoje napake.  

a = 46 

b = 11 

c = 21 

d = 68 

print(a + b + c + d) 

Program lahko enostavno nadgradimo za seštevanje decimalnih števil, s čimer lahko vpeljemo 
matematično snov, ki se razširjeno obravnava šele v šestem razredu osnovne šole [2]. Snov lahko 
poglobimo še z vpeljavo pojma naravnega in decimalna števila. Ker se pri preizkušanju programa 
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pojavijo tudi negativna števila, lahko povemo še kaj o njih, in vpeljemo celo realna števila. Vse to je 
smiselno, saj v programskih jezikih običajno uporabljamo voljo različne podatkovne tipe, na primer 
integer, float, double. Nivo razlage seveda prilagodimo. Snov je dobra podlaga tudi za vpeljavo 
podatkovnega tipa za delo z nizi (angl. string). Vse lahko podkrepimo z izdelavo programa za množenje 
dveh števil. Na ta način lahko z učencem, lahko tudi ustno, nevsiljivo preverimo in ponovimo še 
poznavanje poštevanke. 

a = input("Vnesi število:") 

print("Vneseseno število je ", a) 

b = input("Vnesi število") 

print("Vneseseno število je ", b) 

c = int(a) * int(b) 

print(a," krat ", b, " = ", c) 

Program je najbolje pisati v korakih. Pri pisanju je učenca dobro opozoriti, da v programskem jeziku 
Python različnih tipov spremenljivk ne smemo mešati med seboj, temveč jih moramo pretvarjati v 
ustrezni tip, kar je razvidno v vrstici z ukazom int().  S poznavanjem različnih tipov spremeljivk se nabor 
programov, ki jih lahko napišemo, zelo razširi. 

V novi uri sledi vpeljava ukazov if, elif in else. Seveda moramo učencu razložiti, kako je z zamikom 
ukazov znotraj vejitve if, na katere je Python zelo občutljiv. Učenca moramo opozoriti tudi na razliko 
med navadnim enačajem = in dvojnim enačajem ==, ki je v Pythonu stalnica, v matematiki pa ga ne 
zasledimo (preverjeno na Wikipediji [6] in v zbirki matematičnih simbolov Univerze v Washingtonu 
[7]).  

Z ukazom if lahko sestavimo preprost program za računanje, kjer lahko uporabnik sam izbere računsko 
operacijo. Program lahko poizkuša napisati učenec sam, pri čemer si pomaga s primerom podobnega 
programa z ukazi if, elif in else. Pri tipkanju bo zagotovo prišlo tudi do napak, kjer učenca ponovno le 
usmerjamo in opozarjamo, da napake odkrije in popravi sam, lahko pa mu pomagamo z namigi. S tem 
krepimo vztrajnost, ki lahko pri tej starosti tudi pri nadarjenih učencih hitro popusti. 

a = int( input("Vnesi število: ") ) 

b = int( input("Vnesi število: ") ) 

o = input("Vnesi + - * / ") 

if o == "+": 

    print(a + b) 

elif o == "-": 

    print(a - b) 

Omenjena učenka je vzporedno pridno razvijala tudi preproste programe v Scratchu, kjer je ustvarila 
tudi program za naključno metanje kocke. Tovrstne samostojne poizkuse lahko prevedemo tudi v jezik 
Python. Pri tej in podobnih nalogah se srečamo tudi s knjižnicami ukazov, v omenjenem primeru s 
funkcijo random. Koncept uvažanja ukazov iz programskih knjižnic močno razširi možnosti izdelave 
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kasnejših programov, zato s tem korakom ni potrebno predolgo odlašati. V okviru programa je prišlo 
prvič tudi do uporabe zanke while, ki je pri reševanju tovrstnih nalog pogosto najprimernejša. 

Če se da, je dobro programe prilagajati pouku. Tako lahko ob obravnavi merskih enot napišemo 
program za pretvorbo merskih enot iz gramov v dekagrame. Nadgradnja je program, ki računa z 
ostanki v gramih. Učencu lahko predlagamo, da ostale pretvorbe merskih enot pripravi doma, s čimer 
bo pridobil samozavest in možnost, da sam napiše svoje lastne programe. Lahko predlagamo tudi, da 
napiše kaj povsem po svoje. 

Pri delu z nadarjenimi lahko pogosto naletimo tudi na nenavadne situacije. Na eni od skupnih ur je bila 
omenjena učenka negativno nastrojena do programiranja v Pythonu. Težava bi lahko bila v 
neblokovnem programiranju, kar bi predstavljalo velik problem. Težko je namreč prepričati in 
predvsem motivirati za neblokovni jezik, ko je enkrat pirsoten upor do te vrste programiranja. K sreči 
je bila težava v tem, da ukazi v Pythonu niso v slovenskem jeziku. Nova različica Pythona omogoča 
uporabo znakov čžš tudi v imenih spremenljivk in podprogramov, zato je bilo enostavno definirati nova 
ukaza izpiši() in vnesi_številko(), s čimer je bil problem rešen. Hkrati je prišlo spontano tudi do vpeljave 
pojma funkcije, kar je uporabno tudi v povezavi z matematiko. Do tovrstnih zapletov in izzivov lahko 
pri delu z nadarjenimi pogosto naletimo, pomembno je le, da se ne ustrašimo, temveč da prisluhnemo 
učencu in skušamo zaplet obrniti sebi in njemu v prid.  

Pridobljeno novo znanje o funkcijah sva z učenko uporabila v programu za izpis števila bankovcev 
določene vrednosti ob vnesenem denarnem znesku. Na uri sva zapisala rešitev za prvih nekaj 
bankovcev, ostale vrednosti je učenka zapisala doma.  

Zadnji program pred zaključkom šolskega leta je bil program za preračun mesečne porabe elektrike, ki 
je za četrtošolca kar lep zalogaj. Program je bil z vnosom vsakega posameznega porabnika relativno 
dolg, zato sva program za zaključek skupaj predelala še v različico z zanko While. 

def izpiši(x): 

    print(x) 

def vnesi_številko(x): 

    return int (input (x)) 

def decimalka(x): 

    return float(input (x)) 

izpiši ("PRERAČUN ELEKTRIKE z while") 

izpiši ("") 

vnos = -1 

poraba = 0 

while (vnos != 0): 

    vnos = decimalka("Vnesi porabo v W (npr. 10.2), 0 za konec:") 

    if (vnos != 0): 

        cas = decimalka("Koliko časa gori v h (npr. 10.5):") 
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        poraba = poraba + vnos * cas  

izpiši ("") 

izpiši ("Dnevno porabimo "+format(poraba,".2f")+" Wh.") 

 

Zaključek 

Pri zahtevnejših programih ob koncu leta je bilo marsikaj pripravljeno vnaprej in je bilo manj 
samostojnega dela učenke. Tudi težave s sintakso, predvsem pri oklepajih in posebnih znakih, so 
predstavljale kar veliko težavo. Kljub temu se je izkazalo, da je tak način dela z nadarjenimi ustrezen. 
Z izbiro vrste programa lahko spontano vključimo redno učno snov matematike, jo po potrebi 
razširimo s snovjo višjih razredov ali celo s snovjo izven osnovnošolskega učnega načrta. 

Z učenjem programiranja lahko zajamemo skorajda celotno snov osnovnošolske matematike. 
Podhranjena ostane geometrija, ki jo lahko z uporabo ustreznih knjižnic za delo z grafiko tudi 
vključimo, ne moremo pa razvijati pojma neskončnosti, ki jo imajo premice in ravnine.   

Učenka hodi letos v peti razred, in do devetega, seveda če jo bo programiranje še zanimalo, bo lahko 
s svojim miselnim potencialom že ustvarjala zanimive in uporabne programe. Če bo po načrtih, bodo 
ti večinoma plod njenega raziskovanja, znanja in idej. Na določenem področju matematike ali 
računalništva bo takrat najverjetneje že dosegla meje mojega znanja, s čemer bo moja vloga mentorja 
izpolnjena. 
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Globoko nebo pod drobnogledom  
Andreja Eršte 
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola, Šegova ulica 112, SI-8000 Novo mesto 

 

Povzetek: Ob letošnji stoti obletnici Mednarodne astronomske zveze, petdesetletnici prvega sprehoda 
po Luni (misija Apollo 11), sedemdesetletnici DMFA Slovenije, deseti obletnici mednarodnega leta 
astronomije ter v letu, ko je astronomsko obarvana tudi Nobelova nagrada za fiziko, smo z dijaki na 
Šolskem centru Novo mesto pod drobnogled vzeli ozvezdja neba nad Slovenijo ter objekte globokega 
neba. Pregledali smo vire, ki so na voljo v šolski knjižnici ter na svetovnem spletu, pripravili razstavo 
astronomske literature. Opise ozvezdij ter objektov globokega neba pa smo tudi zbrali ter jih 
sestavljamo v priročno knjižico, ki bo dijakom v prihodnje v pomoč pri pripravah na opazovanje. 
Zainteresirani dijaki so imeli novo pridobljeno astronomsko znanje možnost preveriti tudi na 
astronomskem opazovanju. V prispevku bodo predstavljeni pristop ter posamezni koraki izvajanja 
aktivnosti z dijaki pri dveh astronomsko obarvanih projektno-raziskovalnih nalogah. 

 

Deep sky under a looking glass 

 

Abstract: In astronomy, year 2019 has been one to remember, as it marks the one hundredth 
anniversary of the International Astronomical Union, fiftieth anniversary of the landing of Apollo 11 
on the Moon, seventieth anniversary of DMFA Slovenia, the tenth anniversary of the international 
year of astronomy, and, last but hopefully not least: the year the Nobel prize in physics was from the 
field of Astronomy. In order to honour all these events, a series of activities and astronomical events 
has been taking place at School center Novo mesto. First, students have searched the school library 
for various written and digital sources of information and prepared an exhibit of selected sources. In 
order to make preparations for observations easier, information about several constellations and 
deep sky objects has been gathered in a booklet. Students were also able to test their theoretical 
knowledge in practice, on an actual observing event. This paper features an overview of planning, 
activities and highlights of two astronomy-oriented Students’ research projects. 

 

Uvod 

Astronomija je veda, ki je stara toliko kot naša civilizacija in je v zadnjem času doživela velik napredek 
ob razvoju matematike, fizike, kemije ter ob uvedbi vesoljskih znanosti. [1] Ob letošnji stoti obletnici 
Mednarodne astronomske zveze, petdesetletnici prvega sprehoda po Luni (misija Apollo 11), 
sedemdesetletnici DMFA Slovenije, deseti obletnici mednarodnega leta astronomije ter v letu, ko je 
astronomsko obarvana tudi Nobelova nagrada za fiziko, smo z dijaki na Šolskem centru Novo mesto 
pod drobnogled vzeli ozvezdja neba nad Slovenijo ter objekte globokega neba.  

Z astronomijo se otroci (nekateri, prvič) srečajo pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli. 
Zainteresirani se bodo udeleževali astronomskih aktivnosti že tekom osnovnega srečanja, pa naj si gre 
za izbirne predmete s področja astronomije, ali pa denimo tudi tekmovanja iz znanja astronomije. Na 
srednješolskem nivoju od tekmovalcev pričakujejo tudi praktična astronomska znanja, kot je na primer 
znanje o orientaciji na nebu s pomočjo zvezdne karte, delovanju ter uporabi teleskopa pri opazovanjih, 
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poznavanje osnovnih gibanj teles (enakomerno, enakomerno pospešeno, kroženje) ter prepoznavanje 
posameznih objektov na nebu. [2] Pri pripravah na tekmovanja, zlasti na praktični del, pa ugotovimo, 
da se morajo dijaki z vsebino znajti sami. Zato smo v začetku letošnjega koledarskega leta skupaj z 
dijaki pregledali vire, ki so na voljo v šolski knjižnici ter na svetovnem spletu in na podlagi raziskanega 
pripravili razstavo astronomske literature.  

Na nebu nad Slovenijo lahko opazujemo vsa Zodiakalna ozvezdja ter vsa ozvezdja, ki se na nebesni 
sferi nahajajo severno od le-teh. Zaradi geografske lege pa lahko opazimo tudi nekaj ozvezdij, ki se na 
nebesni sferi nahajajo južno od Zodiakalnih ozvezdij. Znotraj ozvezdij lahko opazujemo tudi objekte 
globokega neba, ki jih danes večinoma prepoznamo po atraktivnih slikah s svetovnega spleta. [3] Zato 
smo se ob raziskovanju ozvezdij neba nad Slovenijo osredotočili tudi na Messierjeve objekte in 
raziskali, katere objekte globokega neba zajema Messeierjev katalog ter kako jih najdemo. Pri tem smo 
se malo bolj posvetili tudi ozvezdjem, kij jih lahko opazujemo na nočnem nebu nad Slovenijo. Opise 
ozvezdij ter objektov globokega neba smo zbrali ter jih sestavili v priročno knjižico, ki bo dijakom v 
prihodnje v pomoč pri pripravah na opazovanje. Dijaki so imeli novo pridobljeno astronomsko znanje 
možnost preveriti tudi na astronomskem opazovanju, ki so ga izvedli skupaj z otroki v lokalnem vrtcu. 
S tem so lahko svoje novo pridobljeno znanje preverili tudi v praksi. V tem prispevku so predstavljeni 
pristopi k delu z dijaki ter aktivnosti, ki so se na Šolskem centru odvijale med januarjem ter oktobrom 
2019. 

 

Jedro 

V nadaljevanju so opisane aktivnosti, ki so med januarjem in oktobrom 2019 potekale na Šolskem 
centru Novo mesto pod okriljem dveh projektno-raziskovalnih nalog. Pri opisanih aktivnostih in 
projektno-raziskovalnih nalogah so sodelovali dijaki Srednje strojne šole ter Srednje elektro šole ter 
tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto. 

V začetku letošnjega leta smo se z dijaki najprej spomnili na deseto obletnico mednarodnega leta 
astronomije, petdeseto obletnico prvega sprehoda po Luni ter stoto obletnico ustanovitve 
Mednarodne astronomske zveze. V ta namen smo v prvi projektno-raziskovalni nalogi v sodelovanju s 
šolsko knjižnico pregledali celotno naravoslovno zbirko knjižnice in izbrali vire, ki govorijo o sprehodu 
po Luni ter dosežkih astronomije v zadnjih 100 letih. Dijaki so na spletu, v digitalni knjižnici Slovenije, 
poiskali članke časopisov Delo ter Dolenjski list, v katerih je bila objavljena novica o pristanku misije 
Apollo 11 na Luni. [4]. Poleg samih knjig in revij so izdelali tudi  papirnate modelčke Apolla 11 in 
Hubblovega vesoljskega teleskopa, [5] za ljubitelje digitalnih virov pa so zanimive povezave na voljo 
preko QR kod. Razstava z naslovom Misija: na Luno je bila za obiskovalce šolskega centra za ogled na 
voljo od aprila do oktobra 2019, o njej so poročali tudi na Portalu v vesolje, nekaj utrinkov z razstave 
pa prikazuje Slika 1. 
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Slika 1: Utrinki z razstave. Foto: A. Eršte. 

Poznavanje astronomskih virov so dijaki uporabili pri pripravah na astronomska opazovanja pri drugi 
letošnji projektno-raziskovalni nalogi. Poiskali so podatke o ozvezdjih, ki jih lahko opazujemo na nebu 
nad Slovenijo, ter o objektih globokega neba, ki jih lahko najdejo tudi sami z daljnogledom (ali prostim 
očesom). Dijaki so se zbiranja podatkov na tem mestu lotili sistematično. Najprej so začeli z malo 
vrtljivo zvezdno karto, na kateri so poiskali imena ozvezdij. Ob tem so spoznali tudi ekvatorski 
koordinatni sistem ter uporabo zvezdne karte. Poiskali so informacije o izsevu nebesnih teles, 
Bayerjevih oznakah, Hertzsprung-Russelovem diagramu ter lastnostih zvezd. Spoznali so tudi razliko 
med ozvezdjem in asterizmom ter raziskali tudi asterizme drugih kultur. V nadaljevanju so dijaki prvih 
letnikov raziskovali lastnosti ozvezdij neba nad Slovenijo, dijaki drugih letnikov pa so poiskali 
informacije o objektih globokega neba ter o Messierjevih objektih. Za vsako ozvezdje ter vsak objekt 
globokega neba so pripravili eno stran dolg opis, ki vsebuje osnovne podatke o objektu ali ozvezdju, 
fotografijo objekta ali ilustracijo ozvezdja in izsek iz zvezdne karte. Vsem zapisom so morali dodati tudi 
vir podatkov ter fotografij. [6-10] Zapise smo tekom poletnih počitnic uredili v knjižico, ki bo izšla v 
tiskani obliki predvidoma do konca leta 2019. [11] 

Nova znanja, pridobljena pri obeh projektno-raziskovalnih nalogah so dijaki uporabili pri načrtovanju 
astronomskih opazovanj. Nekateri so se s pomočjo vrtljive zvezdne karte ter programa Stellarium [12] 
raziskovanja nočnega neba lotili sami, doma. Z manjšo skupino dijakov smo se pripravili na skupinsko 
opazovanje nočnega neba, ki smo ga izvedli v enem od lokalnih vrtcev v sodelovanju z Astronomskim 
društvom Javornik. Pri pripravi na opazovanje so dijaki uporabili zbrano gradivo, ob pomoči mentorice 
pa so se naučili razlikovati med različnimi tipi objektov, kot jih vidimo na nebu (objekti globokega neba, 
zvezde, planeti, ipd.), spoznali so lastnosti refraktorjev in reflektorjev ter različnih montaž. Dijaki so pri 
večernem opazovanju z otroki vrtca sodelovali tudi aktivno – pomagali so pri vodenju skupin ter 
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sodelovali pri razlagah za posamezne opazovane objekte. Po odhodu otrok pa so imeli na opazovališču 
tudi priložnost, da objekte poskusijo poiskati  ter opazovati tudi sami.  

 

Zaključek 

Letošnje koledarsko leto je polno zanimivih astronomskih obletnic, zato smo se z dijaki na Šolskem 
centru Novo mesto lotili dveh projektno-raziskovalnih nalog na temo astronomije. Pregledali smo 
različne vire literature ter pripravili razstavo, ki smo jo popestrili s papirnatimi modeli vesoljskih 
teleskopov ter raket. Za lažje priprave na opazovanja smo zanimivosti ter koristne podatke o ozvezdjih 
neba nad Slovenijo zbrali v priročni knjižici, dodali smo ji tudi podatke o objektih globokega neba ter  
Messierjevih objektih. S pomočjo novih znanj so se dijaki udeležili tudi astronomskega opazovanja, 
kjer so svoje znanje lahko preverili tudi v praksi. Poleg novih izkušenj so dijaki med opazovanjem 
Jupitra zbrali tudi naslednje izjave otrok: 

- Vidim zvezdo. Je takšne barve kot zmeraj. 
- Vidim črtasto zvezdo, izgleda kot zapornik. 
- Vidim luknjo v luknji. 
- Vidim črtaste pikice. 
- Čez tisti teleskop vidim vesolje. A lahko tukaj tudi vidim vesolje? 

 

Dijaki obeh oddelkov, ki so sodelovali pri obeh projektno-raziskovalnih nalogah (Misija na Luno ter 
Ozvezdja ter objekti globokega neba nad Slovenijo), so pokazali večji interes ter motivacijo pri pouku 
– v  enem od oddelkov se je navdušenje dijakov nad obravnavami temami 'preneslo' od fizike tudi k 
pouku slovenščine, saj so pri govornih nastopih predstavljali astronomske teme, ki so jih raziskali. S 
tem je nastala nova medpredmetna povezava med fiziko ter slovenščino, ki bo izvedena tudi v 
letošnjem šolskem letu.  
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IGRARIJE V MATEMATIKI  
Ines Potočnik 
OŠ Loče, Šolska ulica 5, Loče 

 

»Vsi odrasli so bili enkrat otroci. Toda le redki od njih se tega spominjajo.« Antoine de Saint-Exupery  
je o podobnem zapisal v predgovoru Malega princa. Ta misel marsikaj pove o današnjih odraslih. 
Učitelji smo odrasli in delamo z otroki, zato je prav, da se mi spominjamo …  Otroci so se že od nekdaj 
radi igrali in veliko strokovnjakov je že v preteklosti (Locke, Rousseau …)  skušalo najti način, kako bi 
igro preusmerili v nekaj poučnega in koristnega. Učitelji matematike smo običajno znani kot mrki 
dolgočasneži, zato je prav, če kdaj kakšen stereotip uničimo in postanemo najbolj zabavni učitelji na 
šoli. To se da pogosto s pomočjo učnih iger, ki jih lahko vnesemo v učne ure. Matematične igre nam 
omogočajo marsikaj: lahko smo priča v bitki, ki se bije med modernimi graščaki, naslednjič opazujemo, 
kako si sosedje kradejo zemljo ali zaplenimo drugošolcem lego kocke, da se bodo z njimi igrali 
osmošolci, lahko se prelevimo v šivilje, ki svoje vajence učijo šivanja diagonal. Res je, učitelji 
matematike zmoremo marsikaj, saj so v slovenskih šolah poenoteni izobraževalni in vzgojni cilji pouka, 
medtem ko smo popolnoma avtonomni pri izbiri didaktičnih sredstev, oblik in sistemov, s katerimi 
želimo zadane cilje doseči. In tukaj je prostor za našo svobodno izbiro in kreativnost. V prispevku je 
predstavljenih nekaj teh aktivnosti z navodili, uporabo in refleksijo. 

 

PLAYING GAMES IN MATHEMATICS 

 

“All grown-ups were once children... but only few of them remember it.”  was written by Antoine de 
Saint-Exupéry in the preface of The Little Prince. That kind of thinking reminds us about today’s 
grownups. As Teachers we are adults that work with children and it is important, that we remember 
how it is to be a child … from the ancient times children were experiencing joy through play and many 
experts in the past (Locke, Rousseau …) tried to figure out how to redirect children’s priorities from 
playing on to something instructive and useful. We math teachers are widely known as grumpy and 
boring and due to that I believe that its sometimes necessary to break free of the old stereotypes and 
become the most fun and joyful teacher in the entire school. This is commonly achieved through various 
engaging math games. Games can cover a wide variety of topics including but not limited to battles 
with various contexts, seizing legos from 2nd graders to build right-angled triangles or taking on roles 
of dressmakers lecturing their apprentices on the basics of sewing diagonals. It is true, that we math 
teachers can have a large impact on the process of learning, even though all of Slovenian schools have 
standardized educational goals, our personality is still allowed to be integrated into our classes due to 
our autonomy in implementing various assets, methods and systems. In the following article you will 
be able to find instructions for activities that I have personally used in my class as well as reflexion. 

 

1 IGRA IN POUK 

1.1 IGRA 

»Otroci so se radi igrali že od nekdaj … Za otroka pomeni igra nehote vajo za kasnejše delo.« (Bergant 
idr., 1978). Skozi igro otrok dobi samopotrditev o sebi, kar je motivacija, gibalo, ki usmerja otroka k 
novim dejavnostim, s pomočjo katerih razvija različne sposobnosti, ki jih potrebuje v nadaljnjem 
življenju. (Bergant, 1981). Že v preteklosti so se različni strokovnjaki (Locke, Rousseau, Komensky …) 
spraševali, kako bi igro preusmerili v nekaj poučnega in koristnega. 
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Poznamo različne vrste iger, v grobem jih delijo na: 

-   navadno igro (gre le za zabavo in sproščanje energije) in  

-  učno igro  (učence želimo nekaj novega naučiti oz. naučeno utrditi; igra je načrtovana ter na koncu 
ovrednotena). (Umek idr.,   2013) 

Cilji takšne igre so: 

- povečati motiviranost, 
- zagotoviti učinkovito učenje in izzvati njegovo pozornost, 
- razvijati zdravo tekmovalnost, 
- omogočiti otroku, dvojici ali skupini, da se izkaže, 
- razvijati občutke samostojnega nadzorovanja, 
- usmerjati pozornost na vsebino brez prisile, uriti spomin in hitrost, 
- razvijati prostorsko predstavljivost. (Pulko, 1999) 

1.1 POUK 

»Pouk je pojem, ki označuje namerno, načrtno in organizirano pridobivanje novega znanja in 
doseganja drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev.« (Kramar, 2009) Vsak učitelj  ima pri tem dokaj 
svobode, saj ni predpisano, katere didaktične metode, sredstva, sisteme … mora pri tem uporabljati.  
Poudarjena pa  je enotnost izobraževalnih in vzgojnih ciljev pouka.  »Vsak pouk ima svoj namen, to je 
pridobivanje in usvajanje znanja, razvijanja sposobnosti in osebnostnih lastnosti učencev, kar na 
splošno označujemo kot razvoj, vzgojo in izobraževanje.« (Kramar, 2009) Tudi učitelji matematike 
moramo pri svojih urah skrbeti za napredovanje učencev v njihovem razvoju in posredno vplivati tudi 
na vzgojo otrok. Veliko teh spretnosti pa se razvije tudi s pomočjo igre. 

 

1. 2 IGRA PRI POUKU V 3. TRIADI 

Učenci zadnje triade so učenci, ki začenjajo obdobje mladostništva in v razvojni psihologiji zasledimo, 
da je za to obdobje značilni intelektualni skok okrog dvanajstega leta starosti (Zupančič, Svetina, 2004). 
Učenci so v tem času torej zelo dojemljivi, vendar so pogosto pasivni in takrat je učna igra zelo 
dobrodošla. Osnovo za igro največkrat vzamem iz poznanih družabnih iger, saj je bistveno lažje, če 
učenci pravila igre že poznajo. Zasledila sem, da nas največ učiteljev matematike, ki prakticiramo z igro 
med urami matematike, počne ravno to. Lažje si je izmisliti matematične vsebine na že znano igro, kot 
pa narediti čisto novo igro, pri kateri bodo učenci porabili kar precej časa, da spoznajo nova pravila. 
Meni osebno je tega časa žal, ni mi pa žal občasno vnesti v matematiko malo igrivosti.   Verjamem, da 
nas več učiteljev matematike razmišlja podobno, zato si ne lastim pravic, da so igre moja izmišljotina, 
moja last, saj sem si vendarle sposodila okvir, koncept, ki je poznan širši javnosti, v katerega sem 
dodala le svoj najljubši predmet – matematiko. 

 

1.3.1  DOBRE STRANI 

Z igro lahko dosežemo višjo raven znanja, saj velja, da si zapomnimo namreč: 

- 10 % tega, kar preberemo, 
- 20 % tega, kar slišimo, 
- 30 % tega, kar vidimo,  
- 70 % tega, kar vidimo in slišimo ali kar sami rečemo,  
- 90 % tega, kar sami počnemo. (Umek idr., 2013) 



22 
 

Igra je kot učna metoda uspešna, ker lahko pri posamezniku vpliva na vsa tri področja razvoja hkrati, 
torej na psihomotorično, kognitivno in socialno čustveno raven razvoja osebnosti.  

Na kognitivnem področju razvoja igre 

- spodbujajo razvoj domišljije, 
- zbistrijo možgane in 
- razvijajo ustvarjalno mišljenje. 

Pri psihomotoričnem razvoju igre pripomorejo k 

- razvoju grobe in fine motorike ter 
- vadbi nevsakdanjih gibov. 

Na socialno-čustvenem področju razvoja osebnosti pa igre pripomorejo k/pri: 

- veselju do dela, boljši motivaciji za delo, 
- sprostitvi, 
- osebnostni rasti, 
- boljšemu vživljanju v druge osebe, 
- lažjemu razumevanju drugih, 
- zadovoljevanju potreb po svobodi, pripadnosti, moči in zabavi, 
- bolj optimističnemu odnosu do stvari in ljudi okrog nas. (Umek idr., 2013) 

Veliko iger je skupinskega značaja, zato so odnosi med učenci neposrednejši, intenzivnejši in bolj 
razgibani, delujejo v različnih vlogah in si jih menjavajo.  

Pogosta oblika dela je tudi delo v parih oz. dvojicah. To je najbolj naravna oblika dela, ki jo največ  
srečujemo tudi kasneje v življenju.  

 

1.3.2  SLABE STRANI  

Učenje z igro je trajnejše in boljše, vendar je težko oceniti, česa točno se je posameznik naučil in ali se 
njegova predstava ujema z učiteljevo. Zaradi tega tveganja je potrebno oblikovati (v primeru, ko 
imamo natančno izoblikovan učni vidik igre) in postaviti zelo ozka oz. toga pravila. Taka učna igra lahko 
pri igralcih povzroči zmanjšano motivacijo (po Umek idr, 2013) 

Včasih pa je bolje, če učni vidik igre ne izstopa preveč, saj udeleženci tako prej preidejo v fazo veselja 
in zabave, zaradi česar je njihov učni proces intenzivnejši, njihovo delovanje in pomnjenje pa 
dolgotrajnejše. (Umek idr, 2013) 

V ospredju takšnega pouka je delo v dvojicah ali skupinsko delo. Pri teh oblikah dela je vedno nekdo, 
ki bo delal več in nekdo, ki se skriva. 

Vsekakor je pomanjkljivost tudi čas, ki je potreben za izdelavo teh iger. 

 

1. 3. 3  IGRA PRI MATEMATIKI 

O igrah v matematiki je bilo zapisanega že kar nekaj, a še vedno se le-te zelo malo uporabljajo med 
samimi urami matematike. Tudi N. Markuš opozarja na premalo tovrstnih aktivnosti v slovenskih šolah, 
saj učenci obožujejo  izkustvene aktivnosti. Tudi S. Repolusk navaja: »Če je »matematična igra« vse, 
kar vzpodbuja ustvarjalnost in radovednost učencev tako, da z večjim veseljem zakorakajo tudi v 
globlje matematične vode, potem smo z »matematično igro« zadeli samo bistvo matematike. (2008) 
Markuš  navaja, da so bile opravljene različne študije, ki so pokazale, da matematične igre zvišujejo 
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zanimanje in motivacijo učencev. Kreativnost pričakujemo od učencev, zato je moramo nekaj pokazati 
tudi sami. Matematika si zaradi tveganj, ki so opisana pri slabostih teh iger, ne more privoščiti velik 
delež tovrstnega pouka, je pa takšna oblika pouka zagotovo dobra popestritev, saj gre pri teh igrah za 
vzajemnost dela, učenja in ne nazadnje zabave oz. sprostitve.  

 

2 IGRARIJE OZ. NEKAJ PRIMEROV IGER PRI MATEMATIKI 
 

2. 1  »KABUUM«/VEČ SREČE PRIHODNJIČ 

Igra, ki smo jo igrali, je povzeta po spletni strani pinterest, kjer jo poimenujejo kot Kabuum. Igra je 
primerna za priklic, obnovo dejstev, podatkov, definicij, teorij …          

       

PRIPOMOČKI 

- lesene palčke, 
- lončki (višji od palčk in neprosojni). 

POTEK 

Pravila igre so sledeča: na lesenih palčkah so zapisana različna vprašanja (npr. kako izračunamo obseg 
enakostraničnega trikotnika, oblike Pitagorovega izreka, ki se pojavljajo v rombu …), pri čemer na vsaki 
peti palčki piše Več sreče prihodnjič. Če učenec pozna pravilni odgovor (v časovnem razponu ene 
minute), palčko obdrži, v nasprotnem primeru jo vrne v kup z ostalimi palčkami. V primeru, ko učenec 
izvleče palčko z napisom Več sreče prihodnjič, mora vrniti vse svoje palčke v kup z ostalimi palčkami.  

ANALIZA IN REFLEKSIJA 

Dobra stran igre je, da se ne konča, ker se paličice vedno znova vračajo v lonček. Slaba stran igre je, da 
je primerna le za začetno ponavljanje, kar naj zavzema največ 15 minut, po tem času motivacija pade, 
ko učenci dojamejo, da se igra ne more končati. Skratka igrica je simpatična, učitelj je opazovalec in 
kontrolor. Je pa ta igra reproduktivna, saj učenec k vsem tem obrazcem ne doda ničesar svojega in 
ničesar ne spremeni.  

UČINKOVITOST 

Z učenci smo naredili testiranje, s katerim smo želeli preveriti učinkovitost takšnega ponavljanja. 
Zapisati so morali obrazce za različne geometrijske like in telesa pred igro, nato so igrali več sreče 
prihodnjič. Rezultati reševanja po igri so bili boljši pri 62,5 % učencev, medtem ko je 37,5 %  učencev 
doseglo enake rezultate, kar pomeni, da lahko potrdimo izboljšanje rezultatov po igri. 
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2. 2 ŠIVANJE DIAGONAL V VEČKOTNIKU 

Marsikateri učenec spada v kinestetični oz. gibalni tip in v matematiki imamo veliko premalo nalog 
ravno za takšne učence, zato že nekaj let izvajam aktivnost, ki je predstavljena pod to točko, saj je 
dobro sprejeta in ima rezultate. Marsikateri osmošolec prvič v življenju drži v rokah šivanko in običajno 
je tudi to neke vrste dosežek. Pri tej aktivnosti gre predvsem za poznavanje, razumevanje, uporabo in 
analizo. Koraki si sledijo postopoma. 

 

PRIPOMOČKI 

- kartončki dimenzije 15x10 cm (približno), ki jih mora biti dvakrat toliko kot učencev, 
- šivanke (isto število kot je učencev), 
- čim več različnih barvnih sukancev. 

POTEK 

Na obeh kartončkih naredi učenec enako število vbodov s šivanko. Na prvem kartončku zašije 
nadebudnež samo vse diagonale iz oglišča A. Na naslednjem kartončku zašije vse diagonale iz oglišča 
A z isto barvo, vse diagonale iz oglišča B zašije z drugo barvo, iz oglišča C s tretjo barvo … Učenci kmalu 
ugotovijo, kako izračunamo število diagonal v večkotniku. Prvi večkotnik služi za število diagonal iz 
enega oglišča, drugi kartonček pomaga pri ugotovitvi vseh diagonal v večkotniku. 

ANALIZA IN REFLEKSIJA 

Slaba stran je spet počasnost nekaterih učencev. To slabost rešujemo običajno s tem, da hitrejši 
pomagajo počasnejšim (jim pripravijo nit skozi iglo, zalepijo konec sukanca …). To aktivnost nam je do 
zdaj še vedno uspelo izpeljati v eni šolski uri. Dobra stran te igrarije pa je v tem, da si učenci to šivanje 
res zapomnijo.  

 

2. 3 NAPAD NA GRAD 

Tudi ta igra je bila opisana na spletni strani pinterest. Je uporabna pri nalogah različnega tipa.  
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PRIPOMOČKI 

- toliko listov (A4), kolikor je skupin,  
- barvice. 

POTEK 

Učenci so razdeljeni v skupine. Vsaka skupine hitro nariše svoj grad. Učitelj nalogo prebere (ali 
projicira) in učenci jo po skupinah rešijo. Skupina, ki nalogo prva pravilno reši, napade enega izmed 
preostalih gradov tako, da nariše na nasprotnikov grad križec. Ko je grad petkrat napaden, se zruši. 
Zmaga skupina, ki ima najbolj dolgo postavljen grad. V primeru dveh istočasnih odgovorov, učitelj 
preveri ustreznost in če sta oba pravilna, obe skupini hkrati napadeta gradova, ki sta si ju izbrali. 

ANALIZA IN REFLEKSIJA 

Dobra stran igre je motiviranost učencev, ki v tej igri resnično radi sodelujejo. Slaba stran te igre je, da 
ostanejo nekateri učenci skriti, nedejavni. Zanimivo je, da so v vseh razredih najprej izločali iz igre 
skupine z najboljšimi matematiki, torej so imeli tekmovalci razvite strategije za zmago. 

 

2. 4 ŠE NEKAJ IGER 

Naše igrarije so še: matematični activity, pitagorejske trojke iz lego kock, iskanje večkratnikov/bum, 
črni peter, spomin, človek ne jezi se, sestavljanje prizem iz lesenih kock, zemljo krast, skriti zaklad … 

 
 
 

3 ZAKLJUČEK 
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Sprva sem bila skeptična, ko sem si lego kocke izposodila v drugem razredu in jih nesla v osmega, 
ampak učenci so bili navdušeni. Prav tako sem si od svojih otrok sposodila navadne lesene kocke in jih 
odnesla v deveti razred, kjer smo sestavljali prizme. Tisto uro so sodelovali čisto vsi učenci. Zavedam 
se, da če to narediš prepogosto, izgubi svoj namen, ampak včasih je takšna motivacija najboljša. 

Veliko teh iger je naravnanih v tekmovalnem duhu, kar ima tudi dobre strani, saj se otrok nauči, da se 
mora za uspeh potruditi, nauči se zmagovati in izgubljati, o sebi lahko pridobiva boljšo samopodobo, 
postaja samostojnejši … Nagrada? Ja, vsekakor, učenci ob takih igrah pričakujejo nagrado. Včasih je to 
javna pohvala pred celim razredom, naslednjič je to opravičenost naloge do naslednje šolske ure, 
včasih pa si jo preprosto izberejo sami, pri čemer presodimo o njeni ustreznosti …  Učenci potrebujejo 
nekakšno potrditev. 

Opisane aktivnosti ne morejo nadomestiti več rednih ur matematike, so pa primerne za motivacijo, 
utrjevanje, ponavljanje, urjenje in za prekinitev monotonosti pri matematiki. Odrasli pogosto 
pozabimo, da tudi mi potrebujemo igro in učitelji imamo v svojem poklicu še posebne prioritete, saj 
jo lahko vpletamo v svojo službo. Igramo se lahko različne igre in na ta način učence učimo v bolj 
sproščenem in spodbudnem okolju.  Tako so menili strokovnjaki včasih in tako je še danes. In če je vse 
to res, moramo igro pogosteje vpletati v delo z učenci in tudi v svoje življenje.  
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KAKO JE HITROST NAVIDEZNEGA GIBANJA SONČEVE PEGE ODVISNA 
OD NJENEGA POLOŽAJA NA SONCU 
Matjaž Črček 
II. Gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor 

 

Povzetek: Nadarjenost lahko razumemo zelo različno. Vrhunski igralec je vsekakor nadarjen, 
seveda pa mora kljub temu zelo veliko vaditi. Zelo podobno je pri nadarjenosti, ko govorimo o 
naravoslovju. Na II. Gimnaziji Maribor imamo to možnost, da s takšnimi dijaki delamo pri 
astronomskem krožku ter pri pripravah na tekmovanje iz astronomije ter v programu 
mednarodne mature. Nekateri dijaki pridejo že z jasno vizijo kaj želijo doseči in že vedo, da je 
astronomija njihovo področje, nekateri pa to šele ugotavljajo. Ravno zato je zelo pomembno, da 
šola nudi dijakom možnost, da ugotovijo katero je njihovo področje. Nato pa mora profesor takšne 
dijake spodbujati in jim nuditi možnost dodatnega razvijanja svojega talenta in razširitev svojega 
znanja. Seveda to od učitelja zahteva kar nekaj priprav in delo doma. Takšen primer je dijakinja 
programa mednarodne mature, ki je imela raziskovalno nalogo, pri kateri je s pomočjo 
navideznega gibanja Sončevih peg izračunala hitrost vrtenja Sonca in vrtilno dobo.  V tem 
prispevku si bomo pogledali potek raziskovanja ter pripravo na razširjen esej, ter podrobneje 
kako je dijakinja prišla do zaključkov ter rezultatov. 

Uvod 

Drugi člen ZOFVI pravi, da ima vsak dijak pravico, da mu javni šolski sistem omogoči optimalni 
razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. [1] Delo z nadarjenimi dijaki ni tako enostavno 
kot se morda sliši. Nadarjenost ni ozko usmerjena ampak je zelo široke pojem. Naloga strokovnih 
delavcev je, da odkrijejo nadarjenost dijaka. To je odlična izhodiščna točka, da mu šola kot vzgojno 
– izobraževalno ustanova nudi možnost osebne rasti.  

Na II. gimnaziji Maribor imamo mednarodno maturo, kamor so sprejeti le najboljši dijaki. Od teh 
dijakov se pričakuje pri fiziki kar nekaj samostojnega dela. Dijak mora narediti razširjen esej ( 
angl. Extended Essay ), pri katerem sam poišče temo oziroma raziskovalni problem, ki ga zanima. 
To snov mora nato dobro preučiti, kar pomeni, da mora poiskati literaturo, ki je bolj podrobna in 
snovno zahtevnejša, saj znanje srednješolske fizike ni dovolj. Pri razširjenem eseju mora dijak 
prav tako narediti eksperiment ter meritve, ki pa jih nato primerja z literaturo, če ta obstaja. S 
tem, ko načrtuje eksperiment naredi tudi seznam opreme, ki jo potrebuje. Razširjen esej je tako 
zelo kompleksen, saj mora dijak pokazati teoretično znanje ter eksperimentalno znanje. Čeprav 
je delo dijaka samostojno pa je vloga učitelja zelo pomembna in zahteva veliko časa. Učitelj mora 
dijaka pravilno usmeriti, ovrednotiti ter mu svetovati kaj še naj naredi, da bo izdelek boljši.  

Jedro 

Dijakinja programa mednarodne mature, ki je bila zelo nadarjena pri naravoslovju, si je izbrala, 
da bo raziskala kako se spreminja hitrost navideznega gibanja Sončevih peg v odvisnosti od 
heliografske širine. [2]  Najprej je predelala teorijo o tem kaj Sončeve pege so in njihovo 
pojavljanje na površju Sonca. Ugotovila je, da so to hladnejša območja na površju Sonca in da en 
Sončev aktivni cikel traja približno 11,1 let. Pojavljanje Sončevih peg je tudi odvisno od tega ali se 
je Sončev cikel začel, takrat se nahajajo na višjih širinah, kasneje v ciklu pa so bližje ekvatorju. 
Tukaj si je pomagala s tako imenovanim metuljevim diagramom.  
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Slika 1: Metuljev diagram. [2] 

Analiza podatkov 

V času, ko je dijakinja izvajala razširjen esej, je Sonce bilo v minimumu, zato si je pomagala s SDO. 
[3] Skrbno je izbrala 18 fotografij. Za vsako Sončevo pego je morala določiti položaj v 
koordinatnem sistemu glede na izhodišče sistema s pomočjo slikovnih pik, kar je naredila s 
pomočjo programa ImageJ. V tem programu je izhodišče koordinatnega sistema v levem zgornjem 
kotu. Središče Sonca je postavila tako, da so bile koordinate središča (512, 512). Nato je 
izračunala položaj najbolj severne in najbolj južne točke. Koordinata najbolj severne točke (512, 
29) ter najbolj južne (512, 995) v slikovnih pikah. Napako je ocenila na ± 2 slikovni piki. Prav 
tako je morala uvesti nekaj spremenljivk: 

θ, heliografska širina Sončeve pege  

∆ y, vertikalna oddaljenost Sončeve pege od Sončevega ekvatorja ( x – osi) položaj 1  

∆ y’, vertikalna oddaljenost Sončeve pege od Sončevega ekvatorja položaj 2   

∆ x, horizontalna razdalja od osi y do Sončeve pege položaj 1 

∆ x’, horizontalna razdalja od osi y do Sončeve pege položaj 2  

ry, horizontalna razdalja od Sončeve rotacijske osi do Sončeve pege  

α, kot med ordinatno osjo in Sončevo pego v položaju 1 (Sonce gledamo od zgoraj ali od spodaj)  

α’, kot med ordinatno osjo in Sončevo pego v položaju 2 (Sonce gledamo od zgoraj ali od spodaj)  

∆ α, razlika med kotoma α in α’  

∆ s, pot, ki jo je prepotovala Sončeva pega od položaja 1 do položaja 2 (krožni lok) 

Podatke je analizirala z LoggerPro®. [4] 

Diferencialno rotacijo je računala z enačbo: 

𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃 +  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4 𝜃𝜃          (1) 

Najprej je dijakinja izračunala Δ x in Δ y na način: 

 

Δ x = 512 – x koordinata          (2) 

Δ y = 512 – y koordinata          (3) 
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Enota za razdaljo je v tem primeru slikovna pika.  

Nato je sledil izračun 𝜃𝜃 in ry.  

𝑟𝑟𝑦𝑦 = 𝑅𝑅 ∙  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜃𝜃,           (4) 

kjer je R polmer Sonca. Tega je izračunala: 

𝑅𝑅 =  �(995±2)−(29±2)�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠
2

= 483 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 ± 2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠    (5) 

𝜃𝜃 =  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−1 ∆𝑦𝑦
𝑅𝑅

.            (6) 

Pri analizi položajev za vse Sončeve pege je dijakinja ugotovila, da ∆𝑦𝑦 ni konstanten, kar pomeni, 
da tudi ry ne bo konstanten. Zato je izračunala: 

𝑟𝑟𝑦𝑦 = 𝑅𝑅 ∙  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−1 �∆𝑦𝑦����

𝑅𝑅
��,         (7) 

kjer je ∆𝑦𝑦 ����povprečna vrednost ∆𝑦𝑦. 

 𝛼𝛼 in 𝛼𝛼′ je izračunala, da je lahko določila premik posamezne Sončeve pege. 

𝛼𝛼 =  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−1 �∆𝑥𝑥
𝑟𝑟𝑦𝑦

�           (8) 

𝛼𝛼′ =  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−1 �∆𝑥𝑥′
𝑟𝑟𝑦𝑦

�          (9) 

 

  

a)                                           b)                                               c)  

Slika 1: Grafični prikaz posameznih korakov: a) izračun Δ x in Δ y, b) izračun 𝜃𝜃 in 𝑟𝑟𝑦𝑦, c) izračun 𝛼𝛼 
in 𝛼𝛼′. [2] 

Za izračun hitrosti gibanja posamezne Sončeve pege je morala izračunati dolžino  krožnega loka: 

∆𝑠𝑠 =  𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟𝑦𝑦 ∙ ∆𝛼𝛼
180°

,           
 (10) 

kjer je ∆𝛼𝛼 centralni kot kroga s polmerom 𝑟𝑟𝑦𝑦. Na sliki 1c) je razvidno, da je izračunala  

∆𝛼𝛼 =  |𝛼𝛼 −  𝛼𝛼′| .         
 (11) 

Enačba (11) velja za večino primerov, razen, če Sončeva pega prečka vertikalno os. V slednjem 
primeru velja: 
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∆𝛼𝛼 =  𝛼𝛼 +  𝛼𝛼′          
 (12) 

Dijakinja je nato izračunala hitrost s pomočjo (10): 

𝑠𝑠 =  ∆𝑠𝑠
𝑡𝑡

=  𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟𝑦𝑦 ∙ ∆𝛼𝛼
180° ∙𝑡𝑡

,          
 (13) 

kjer 𝑡𝑡 = 1 dan, čas med dvema zaporednima opazovanjema. Nato je združila (13) s (7) in (11) ter 
dobila enačbo za hitrost dnevnega intervala: 

𝑠𝑠 =  
𝜋𝜋 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−1�∆𝑦𝑦����

𝑅𝑅 �) ∙ |𝛼𝛼− 𝛼𝛼′|

180° ∙𝑡𝑡
         

 (14) 

v kateri je |𝛼𝛼 −  𝛼𝛼′| zamenjala z 𝛼𝛼 +  𝛼𝛼′ kadar je Sončeva pega prečkala vertikalno os od položaja 
1 do položaja 2. Enota za hitrost je slikovna pika

dan
. Povprečno hitrost je izračunala za vsako Sončevo 

pego kot aritmetično sredino hitrosti za vse dnevne intervale.  

Dijakinja je nato slikovna pika
dan

 pretvorila v kilometer
sekunda

, R je pretvorila v kilometre ter čas v sekunde. 
Polmer Sonca je pridobila iz literature. Vse hitrosti je pomnožila z razmerjem: 

6,975 × 105 km ∙1 dan
483 slikovnih pik  ∙24 ∙ 602 sekund

 . 

V tem koraku je dijakinja že dobila prve rezultate, ki so nakazovali kako je hitrost vrtenja Sonca 
odvisna od heliografske širine.  

Tabela 1: Podatki o heliografski širini sončeve pege ter njena povprečna hitrost. [2] 

Sončeva pega 𝜃𝜃 [°] �̅�𝑠[
km

s
] 

1402 34 1,58 
1521 24 1,70 
2230 14 1,80 
2234 4 1,95 
2235 7 1,84 
2236 30 1,58 
2237 12 1,79 

 

Da je lahko svoje rezultate primerjala z literaturo je morala izračunati še sinodski ter siderski čas 
rotacije. Sinodski čas je izračunala: 

𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  
2𝜋𝜋 ∙ 

𝑟𝑟𝑦𝑦
483 ∙6,957× 105 km

𝑠𝑠�∙24 ∙ 602 sekund
 .       

 (15) 

Sedaj je lahko izračunala siderski čas: 

𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ×365,25
𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠+365,25

         

 (16) 

Tabela 2: Izračunane vrednosti sinodske in siderske periode. [2] 
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Sončeva pega 𝜃𝜃 [°] 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  
 

2234 4 25,9 24,2 
2235 7 27,3 25,4 
2237 12 27,6 25,7 
2230 14 27,3 25,4 
1521 24 27,1 25,3 
2236 30 27,7 25,7 
1402 34 26,6 24,8 

 

Iz siderske periode je nato lahko izračunala kotne hitrosti za vsako Sončevo pego.  

𝜔𝜔 =  360°
𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

           

 (17) 
 

 

Slika 2: Zbrani končni rezultati za heliografsko širino, hitrost, kotno hitrost, sinodsko ter sidersko 
periodo in napake. [2] 

Nato je narisala graf v LoggerPro®. 
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Slika 3: Graf linearne hitrosti v odvisnosti od heliografske širine. [2] 

Dijakinja je ugotovila, da ta graf ne kaže direktne povezave med pravo hitrostjo gibanja Sončeve 
pege in njene heliografske širine. Te hitrosti so namreč takšne kot jih lahko opazujemo z Zemlje. 
Ne da se točno razložiti ali je trend padanja zaradi same rotacije (padanje bi izmerili tudi pri 
rotaciji togega telesa z naraščanjem širine) ali zaradi diferencialne rotacije. Prav tako so težave 
pri pretvarjanju μrad

s
 v km

s
. Zaradi vseh teh korelacij je narisala graf: 

 

Slika 4: Graf kotne hitrosti v odvisnosti od sinusa heliografske širine. [2] 

Na graf, ki je na sliki 4 je narisala krivuljo enačbe (1). Vrednosti koeficientov je poiskala v 
literaturi. Za A = 2,9337 μrad

s
, B = - 0,543 μrad

s
 in C = 0 [2] in jih nato pretvorila v °

dan
. Nato je te 
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vrednosti delila s koeficientom 
106 × 𝜋𝜋

180° 

1 dan ×24 × 602 μrad
s

. Vrednosti, ki jih je izračunala so A = 14,523 °
dan

 

in B = -2,69 °
dan

. Sledi: 

𝜔𝜔 = 14,523 − 2,69 ×  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃. 

Iz grafa na sliki 3 se nakazuje, da hitrost vrtenja pada z višanjem heliografske širine. Vendar zaradi 
velike napake, bi morali izvesti več meritev ter tudi bolj natančne. Dijakinja si je nato pomagal z 
literaturo na spletu, kjer so opravili bolj natančne meritve in potrdili, da hitrost vrtenja pada z 
višanjem heliografske širine. Na sliki 2 vidimo, da je siderska perioda Sončeve pege najbližje 
ekvatorju 24,2 dni, kar je zelo podobno vrednosti v literaturi, kjer je zapisana vrednost 25,28 dni. 
Vendar pri Sončevih pegah, ki so na višjih heliografskih širinah vrednosti ne sovpadajo več s 
tistimi v literaturi. Izgleda kot da so naključno razporejene okoli 25 dni.  

 

Zaključek 

Dijakinja je nato naredila komentar zakaj je prišlo do teh odstopanj. Preučila je vse možnosti, kjer 
bi lahko te napake nastale. Najprej je izvzela surove podatke, ki jih je pridobila s spletnega arhiva 
podatkov misije SDO pod okriljem NASA. Tukaj je privzela, da so podatki dovolj točni, kajti NASA 
je vodilna agencija na področju astrofizikalnih raziskovanj. Nato je ugotovila, da so vrednosti 
koeficientov v enačbi (1) pridobljeni iz znanstvene literature, zato jih je lahko vzela kot veljavne. 
Največjo napako je pripisala temu, da je analizirala podatke tri-dimenzionalnega telesa s pomočjo 
dva-dimenzionalne slike. Pri analizi podatkov je zato izgledalo, da Sončeva pega naredi ob 
robovih krajšo pot kot tista bližje ekvatorju. Prav tako je privzela pri izračunih, da os Sonca ni 
nagnjena za 7,25°. Predlagala je izboljšave tako, da bi pri analizi podatkov uporabila Stonyhurst - 
ove diske, ki upoštevajo ukrivljenost Sonca ter nagnjenost osi.  

To je le en primer nadarjene dijakinje. V vzgoji in izobraževanju se srečujemo z zelo velikim 
številom dijakov. Tako vidimo, da nekateri dijaki izstopajo po tem, da snov veliko hitreje razumejo 
kar se pri fiziki in astronomiji vidi še bolj kot pri kakšnem družboslovnem predmetu. Takšni dijaki 
seveda lažje sledijo razlagi in potrebujejo manj dela doma. So pa tudi dijaki, ki morda ne razumejo 
snovi tako hitro, vendar pa lahko z doslednostjo ravno tako pridejo na visoko raven znanja. Pri 
vsem tem pa je vloga učitelja tista, da poskuša takšne dijake odkriti že med rednimi urami pouka 
in jih nato motivira. S tem lahko dijakom pomagamo, da spoznajo kje so nadarjeni in jih 
vzpodbudimo k samostojnemu razmišljanju. Učitelj mora biti pripravljen delati več, kajti to nas 
prisili, da tudi sami razmišljamo kako dijaku pomagati, da bo osebno rastel. Navsezadnje naše 
delo je vzgoja in izobraževanje. Samostojno delo dijaka je najvišja stopnička v srednji šoli. Če 
govorimo o samostojnem delu pri fiziki in astronomiji, tam dijak pridobiva poglobljeno znanje ter 
eksperimentalne veščine. Pri fiziki dijaki poglobijo znanje, ki so ga pri rednih urah že slišali. Pri 
astronomiji pa ni ravno tako. Za kaj več kot osnovno znanje največkrat zmanjka časa pri rednih 
urah. Zato morajo dijaki, ki želijo pri astronomiji biti uspešni predelati več snovi, ki pa je 
največkrat popolnoma nova za njih. Sama nadarjenost tukaj pomaga do te mere, da lahko v 
enakem času nadarjen dijak predela več snovi kot ostali. Vsekakor pa še mora vedno vložiti kar 
nekaj energije. Vloga učitelja mora biti takšna, da lahko dijaku svetuje in mu pomaga. Nikakor pa 
vloga ni takšna, da bi učitelj reševal namesto dijaka. Delo s takšnimi dijaki zahteva od učitelja delo 
doma. Z opisanim načinom pri mednarodni maturi je možno zelo dobro odkriti takšne dijake in 
jih tudi nato voditi skozi izobraževalni proces. Tekom šolanja v srednji šoli pa dijaki že toliko 
osebnostno zrastejo, da je v višjih letnikih delo učitelja samo še svetovanje in pomaganje pri 
iskanju literature.  
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MODELIRANJE PROSTEGA PADANJA PAPIRNATIH KROŽNIKOV Z 
UPOŠTEVANJEM SILE UPORA 
Tanja Jagarinec 
Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova ulica 6, 2000 Maribor 

 

Povzetek: Z računalnikom v pouk fizike v srednji šoli vstopajo primeri, ki s srednješolskim znanjem  niso 
obvladljivi, so pa za dijake zelo zanimivi in tudi pomembni za razumevanje fizike. Računalnik nam s 
pomočjo Vernierovih senzorjev in programa LoggerPro omogoča natančne meritve in tudi 
videoanalizo posnetkov gibanja. Orodja, kot so Berkeley Madonna, DynaSis in Stella, nam pomagajo 
izdelati in preiskusiti modele istih poskusov. Rezultate modeliranja tako lahko primerjamo z našimi 
meritvami. S tem je tudi večji poudarek na fizikalnem reševanju problemov in manj na matematično-
analitičnem. V našem primeru bomo obravnavali vlogo sile upora pri prostem padanju. Uporabimo 
papirnate krožnike, da sila upora ni zanemarljiva, več krožnikov zloženih skupaj pa predstavlja večjo 
maso telesa pri enaki obliki. V prvem delu izgradimo model, ob razgovoru z dijaki ga skiciramo na tablo 
in zapišemo enačbe. Nato model prenesemo v program Berkeley Madonna in vstavljamo različne 
parametre (npr. spreminjajo maso), da dijaki na enostaven način dobijo rešitve problema in oblikujejo 
ugotovitve. Sledi izvedba eksperimenta, uporabimo papirnate krožnike in z ultrazvočnim slednikom ali 
z videoanalizo spremljamo gibanje ter meritve primerjamo z rezultati modeliranja. 

 

Uvod 

Modeliranje je proces izgradnje modelov, s katerimi opisujemo pojave. Rešitev naloge ni rezultat 
ampak model - s tem je tudi večji poudarek na fizikalnem reševanju problemov in manj na 
matematično-analitičnem.  

Cilj modeliranja pri pouku je razumevanje sistema, ki obsega: 
• definiranje sistema 
• razumevanje sistema in 
• napoved obnašanja sistema. 

Prednost modeliranja pri pouku je, da je uspešno pri reševanju ključnih težav tradicionalnega 
poučevanja: 

• fragmentirano znanje,  
• pasivnost dijakov,  
• naivno sprejemanje fizikalnega sveta 

Uspešno je zato,  
• ker zahteva povezovanje fizikalnih konceptov,  
• skozi razvijanje modelov vzpodbuja posploševanje (in s tem razumevanje, kako lahko 

razvijemo modele iz neke splošne teorije) in 
• ker (matematično) reševanje nalog postavlja na drugo mesto. [1] 

 
Tradicionalni pouk je najpogosteje uporabljan pristop, dijaki se najbolje naučijo snovi, zato je 
pomembno, da ga znamo obogatiti in omiliti ključne pomanjkljivosti.  
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Jedro 

 
Potek oz. postopek modeliranja je prikazan na sliki 1. Najprej definiramo problem, nato se posvetimo 
razumevanju problema, narišemo shemo, zapišemo formule in sestavimo model ter ga rešimo. 
Nazadnje interpretiramo rezultate in preverimo, če je model veljaven. 
 

 

Slika 1: Shematski prikaz poteka modeliranja pri pouku. [2] 

Opis in razumevanje problema zajema fizikalno ozadje in ključna vprašanja, na katera iščemo odgovor. 
V našem primeru se osredotočamo na prosti pad na Zemlji. Aktivnost sem izvajala z dijaki srednjega 
strokovnega izobraževanja (tehnik računalništva, elektrotehnik) pri predmetu Fizika v stroki (odprti 
kurikul). Predznanje dijakov obsega znanja iz poglavij: 

• gibanje in prosto padanje, 
• sila upora in  
• Newtonovi zakoni 

Vse te snovi smo pri pouku že podrobno obravnavali, preverjali in ocenjevali, zato se lahko 
osredotočimo na povezovanje teh znanj in poglobljeno razumevanje snovi, kar nam model tudi 
omogoča. 
Ključna vprašanja: 

• Kako masa predmeta vpliva na čas padanja na Zemlji?  
• V katerih primerih moramo upoštevati silo upora pri prostem padanju na Zemlji? 

Obravnavali bomo prosto padanje papirnatih krožnikov iz višine 1,5 m. Najprej izračunamo čas padanja 

brez upoštevanja sile upora: 𝑡𝑡 =  �2ℎ
𝑔𝑔

= 0,55 𝑠𝑠. Predvidimo, da bo zaradi sile upora ta čas daljši. 

 
Najprej problem opišemo z besedami, nato ob razgovoru z dijaki na tablo narišemo shemo (slika 2).  
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Slika 2: Grafični model prostega padanja z upoštevanjem sile upora. [3] 

Zapišemo formuli za izračun sile teže in sile upora, uporabimo kvadratni zakon upora. Zapišemo 2. 
Newtonov zakon in vstavimo sile, ki smo jih upoštevali v modelu. Problema ne moremo reševati 
analitično, ker dijaki ne znajo reševati diferencialnih enačb. Tudi če jim rešitve podamo, so lahko za 
njih nerazumljive in tako ne dosežemo namena aktivnosti. Enačbe bi sicer lahko zapisali v diferenčni 
obliki in bi dijaki izračunavali vrednosti – s kalkulatorjem ali s pomočjo Microsoft Excela. Še bolje pa je, 
če rešitve dobimo s pomočjo programa. Enačbe na sliki 3 so zapisane v obliki, ki jo lahko prenesemo 
v program Berkeley Madonna. Uporabimo enake vrednosti parametrov, kot jih nameravamo uporabiti 
kasneje pri realnem eksperimentu, npr. polmer papirnatega krožnika je 0,1 m, višina, s katere 
spuščamo krožnike,  je 1,5m, … 

 

METHOD RK4 
STARTTIME = 0 
STOPTIME= 1 
DT = 0.01 
 
{Type Equations Here.} 
d/dt (y) =  dy 
      INIT y = 1.5 
   d/dt (v) = + dv 
      INIT v = 0 
 
   {Flows} 
   dy = v 
   dv = (-Fg+Fu)/m 
 
   {Functions} 
   Fg = m*g 
   Fu = c*ro*S/2*v*v 
   m = 0.02       {masa enega papirnatega krožnika je 20 g } 
   g = 9.81 
   c = 0.5 
   S = Pi*r*r 
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   ro = 1.29 
   r = 0.1 
Slika 3: Enačbe, ki jih lahko prenesemo v program Berkeley Madonna. 

Iz slike 4 je razvidno, da se z večanjem mase čas padanja skrajšuje - približuje se vrednosti, ki jo 
izračunamo brez upoštevanja sile upora (t = 0,55 s) - to vrednost  dobimo tudi, če v model vnesemo 
zelo veliko maso npr. nekaj ton. Še enkrat pogledamo shemo modela (slika 2) in ugotovimo, da z 
večanjem teže sila upora postaja zanemarljiva.   

 

 

Slika 4: Rešitev modela s programom Berkeley Madonna. Levo za m = 20 g dobimo približno t = 0,63 s, 
desno za m = 40 g dobimo približno t = 0,59 s. 

Ugotovitve preverimo še z realnim eksperimentom. Za izvedbo eksperimenta potrebujemo: 
• senzor gibanja,  
• stojalo za senzor,  
• Vernierov vmesnik, 
• računalnik s programom LoggerPro, 
• papirnate krožnike, meter in tehtnico 

Tudi pri realnem eksperimentu opazimo, da se z večanjem mase čas padanja skrajšuje. S pomočjo 
programa LoggerPro lahko analiziramo meritve ter odčitamo tudi pospešek za vsak primer in opazimo, 
da se ta z večanjem mase povečuje oz. približuje velikosti težnega pospeška. 
 

Zaključek 

Z uporabo modeliranja pri pouku dijaki lažje uvidijo mehanizem delovanja oz. dinamiko nekega 
sistema. Tako ugotovimo, da silo upora lahko zanemarimo, če jo zmanjšamo npr. z aerodinamično 
obliko, ali če pri enaki obliki telesa povečamo maso in je teža veliko večja od sile upora in je sila upora 
zato zanemarljiva. 
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KAKO NAVDUŠITI NADARJENE IN MANJ NADARJENE ZA ASTRONOMIJO 
IN JIH USPEŠNO PRIPRAVITI NA TEKMOVANJE 
Marija Ermenc 
OŠ Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji 
 
Povzetek: Na predavanju bi želela predstaviti, kako lahko tudi na majhni šoli, ki nima veliko učencev 
in posledično je na njej tudi malo nadarjenih, navdušimo učence, da se začnejo zanimati za 
astronomijo in jih kasneje tudi uspešno pripravimo za samo tekmovanje. Odkar sem mentorica smo 
uspešni tudi na državni ravni. 
Ker sama poleg fizike, tehnike in gospodinjstva, poučujem še vsako leto vsaj dva ali tri izbirne predmete 
ter pripravljam učence na kar nekaj različnih tekmovanj, sem se odločila vsebine astronomije vključiti 
v več različnih predmetov. S takim pristopom mi uspe učence navdušiti za astronomijo, jih že pri 
tehniki, obdelavi gradiv, seveda fiziki in še kje kar nekaj naučiti, potem pa se z veseljem priključijo še 
pripravam na samo tekmovanje. 
Tako bi rada predstavila kar nekaj načinov, kako se skupaj medpredmetno spopadamo z osvajanjem 
vsebin astronomije. Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika poskušam učence druge triade 
pritegniti tako, da izdelamo kakšen izdelek, ki ima povezavo z Osončjem. Pri tehniki in obdelavi gradiv 
izdelamo sončno uro, vrtljive zvezdne karte, različne modele, ki so uporabni tudi kot učila. Z njimi lahko 
nazorno pokažemo Lunine mene, mrke, kotne stopinje, letne čase… Med samim delom jim postrežem 
z razlago.  Pri pripravah na tekmovanje pa se poslužujem najrazličnejših pristopov. S pomočjo logike 
učenci lažje obvladajo vrtljivo zvezdno karto, se spopadajo s kotnimi stopinjami, obračajo formule… 
Skratka pri pripravah na tekmovanje jim lahko damo veliko uporabnega znanja in jim zelo razširimo 
obzorja.  
Uporabo izdelanega želim pokazati in predstaviti tudi na predavanju. 
 

Uvod 

Ko sem pred leti na Pedagoški fakulteti v Ljubljani zaključila doizobraževanje iz fizike, sem le nekaj 
mesecev kasneje dobila priložnost poučevati fiziko na OŠ Ljubno ob Savinji, kjer sem prej poučevala 
tehniko in gospodinjstvo, pa še vrsto različnih izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti. V okviru 
fizike v osmem razredu sem se srečala s poglavjem Astronomija in kar hitro ugotovila, da večino 
učencev to poglavje še posebej privlači. Predvidevala sem, da te vsebine zanimajo tudi mlajše učence 
in svoja predvidevanja preverila tudi pri urah podaljšanega bivanja ter pri neobveznem izbirnem 
predmetu tehnika na drugi triadi.  Moja predvidevanja so se potrdila, odkrila sem celo, da so mlajši 
učenci še bolj zavzeti za poslušanje vsebin, ki se pritičejo vesolju. 

 
Jedro 

Kot vemo, obstaja za osnovnošolce tudi tekmovanje iz znanja astronomije, ki se ga lahko udeležijo 
učenci od 7. do 9. razreda. Ker poučujem že skoraj četrt stoletja, sem se tekom vseh teh let z učenci 
pripravljala že na najrazličnejša tekmovanja s področja tehnike, prometa, kuharstva, logike in še 
kakšnega področja. Prav na vseh področjih, ki sem se jih z učenci lotila, mi je kot mentorici uspelo, da 
sem jih pripeljala do srebrnih priznanj, pa tudi do kakšnega zlatega priznanja na državnem tekmovanju 
in to sem želela doseči tudi pri astronomiji. Najprej mi je sledila le peščica učencev, a iz leta v leto pa 
je teh mladih vedoželjnežev vse več.  
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Učence je potrebno najprej navdušiti nad astronomijo. To mi je nekako uspelo tako, da že učence prve 
triade postopoma privedemo do tega, da jih začnejo zanimati planeti našega Osončja, pa njihove lune 
in druga telesa iz vesolja. Pri urah podaljšanega bivanja smo se v preteklih letih večkrat pogovarjali o 
teh vsebinah in na to temo tudi ustvarjali. Učence je potrebno čimprej naučiti, kako opazovati okolico 
okrog nas samih in pojave v naravi. Zelo jim je všeč opazovanje sence, kam pada in kako dolga je ob 
določenem delu dneva. Prav tako jih lahko navdušimo s fotografijami mavrice, Sončnega vzhoda in 
zahoda ter jih povabimo, da tudi sami fotografirajo pojave iz njihovega okolja. Verjemite, da je učitelj 
prav ponosen, ko mu učenci v šolo prinesejo pokazat fotografije iz narave, ki so jih posneli sami in so 
tudi sami nanje ponosni. Še posebej pa me veseli, da mi kateri izmed učencev kakšno tako fotografijo 
pošlje celo med počitnicami!  
Druga takšna stvar, ki učence pritegne k astronomiji, je stena v učilnici fizike, na katero so učenci pred 
dobrima dvema letoma narisali Sonce in planete našega Osončja. Niso pozabili niti na pas asteroidov, 
niti na Kuiperjev pas, v katerem se nahaja Pluton. V tej učilnici imajo učenci nekajkrat tedensko tudi 
podaljšano bivanje in takrat jih poskušamo čim večkrat zaposliti z vsebinami iz vesolja. Oblikujejo 
planete in njihove lune iz plastelina, rišejo in barvajo planete, iz lego kock sestavljajo vesoljska plovila 
in podobno. 

 
Slika 1: Stena v učilnici fizike. Spredaj na mizi je mini model Osončja. Foto: M. Ermenc 

Ker pa poučujem tudi tehniko in tehnologijo ter neobvezni izbirni predmet tehnika, smo pri teh urah 
v preteklih letih izdelali sončno uro, kar nekaj preprostih vesoljskih plovil, pa tudi modele Sonca, Lune 
in Zemlje ter celotnega Osončja. Tekom izdelave modelov, smo se ves čas pogovarjali o planetih, 
zvezdah, črnih luknjah in drugih temah. Učenci so mi zastavljali vprašanja, jaz pa sem jim poskušala na 
njim najbolj razumljiv način odgovoriti na vprašanja in jim poleg odgovora postreči še s teorijo, ki se je 
vezala na zastavljeno vprašanje.  
V preteklem šolskem letu pa smo si za zaključni projekt pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika 
zadali nalogo, da izdelamo vsaj en model, s pomočjo katerega bi učencem lažje razložila kroženje 
Zemlje okrog Sonca in kroženje Lune okrog Zemlje. Nastalo je veliko različnih modelov, ki so jih 
posamezniki želeli odnesti domov.  V šoli sta ostala le dva modela, ki mi zdaj služita kot preprosto učilo 
in izkazalo se je, da si učenci ob takšni demonstraciji lažje predstavljajo in tudi dolgotrajneje zapomnijo 
snov o Luninih menah, Sončevem mrku in Luninem mrku. Prav tako jim je zdaj bolj razumljivo, zakaj 
imamo letne čase, saj jim lahko na modelu nadzorno pokažem, kdaj padajo žarki na del Zemlje pod 
večjim in kdaj pod manjšim kotom. Zdaj učenci tudi lažje razumejo, da je za obdobje od ene do druge 
polne Lune potrebno več časa, kot za en obhod Lune okrog Zemlje.  
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Slika 2: Model 1 – Prikaz kroženja Zemlje okrog Sonca in Lune okrog Zemlje. Foto: M. Ermenc 

Drugi model pa je narejen tako, da lahko kroglo, ki predstavlja Sonce odpremo in v njeno votlo 
notranjost damo prižgano luč, prostor pa zatemnimo. Na tem modelu lahko učencem lepo razložim, 
od katere do katere ure vidimo na nebu posamezne Lunine mene in kje se nahaja Luna glede na Zemljo 
in Sonce ob tej meni. Prav tako si zdaj zna prav vsak učenec predstavljati zakaj in kdaj pride so 
Sončevega in Luninega mrka. Iz modela je tudi lepo razvidno, da se Zemlja zavrti v eni uri za 15°. Poleg 
tega si učenci zdaj lažje predstavljajo, da vzide Luna vsak naslednji dan slabo uro kasneje kot dan 
poprej. 

 

Slika 3: Model 2 – Prikaz Luninih men, Sončevega mrka in Luninega mrka. Foto: M. Ermenc 

Ker smo mala šola, je na šoli posledično tudi manj nadarjenih učencev, kot na večjih šolah po Sloveniji. 
Vendar nekako mi uspe, da na tekmovanje astronomije zvabim tako nadarjene kot tudi manj 
nadarjene učence. Pri pripravah nekaj tednov pred tekmovanjem, pa se poslužujem najrazličnejših 
pristopov. Poleg razlage ob PowerPoint projekcijah, učencem temeljito razložim tudi uporabo vrtljive 
zvezdne karte. Tako znajo učenci logično iz karte razbrati tudi kotne stopinje, poiskati ozvezdje v 
katerem se posamezni dan v letu nahaja Sonce in v katerem ozvezdju je takrat katera Lunina mena. 
Učencem sem pripravila tudi povzetke vsebin na osnovi dosedanjih tekmovanj, vsekakor pa se na 
pripravah moramo spopasti tudi z računskimi nalogami, saj je tovrstnih nalog s preteklih tekmovanj 
veliko. Učencem je zelo všeč, če mi lahko dajo oni namig za kakšen izračun in potem skupaj oblikujemo 
nalogo ter jo seveda tudi rešimo. Da pa so priprave na tekmovanje učencem vedno privlačne, moram 
ves čas slediti novostim in poskrbeti, da jim skoraj vsako uro pokažem še kakšno dobro fotografijo ali 
kratek film o različnih temah, ki se vežejo na snov, teh pa je na spletnih straneh veliko. 
 

Zaključek 

Po mojih izkušnjah bi lahko rekla, da se da veliko učencev navdušiti za astronomijo. Prav tako se da s 
sistematičnim pristopom učence dovolj dobro pripraviti na tekmovanje, da uspejo na šolskem 
tekmovanju naloge rešiti tako dobro, da se jih tudi z male šole, kot je naša, lahko vsako leto nekaj 
uvrsti na državno tekmovanje. Dosežek na državnem tekmovanju pa je vsekakor odvisen od 
pripravljenosti učenca, od njegovega »dobrega« dneva in tudi od njegove nadarjenosti. Imamo pa na 
šoli učence, ki niso bili prepoznani za nadarjene, pa so prišli k meni na priprave in prej niso o 
astronomiji vedeli praktično nič, tekom priprav pa osvojili dovolj znanja, da so na državnem 
tekmovanju osvojili srebrno ali pa tudi zlato priznanje. 
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ČUDOVITA STATISTIKA  
Tinka Majaron 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica 

 

Povzetek: Statistika je vsekakor čudovita za poučevanje v osnovni in srednji šoli, ker se najde prav 
povsod. V športu določa vrednost posameznega športnika ali ekipe (trenerja), pri avtomobilih meri 
kvaliteto, v biologiji določa biotsko raznovrstnost, v glasbi z njo lahko določimo avtorja skladbe, v 
zdravstu odloča o delovanju zdravil... S statistiko se lahko povežemo z vsakim učnim predmetom in z 
vsakim hobijem, kar s pridom lahko uporabimo za prikaz čarobnosti matematike. Seveda moramo 
najprej sami biti navdušeni nad statistiko. V tem prispevku si bomo podrobneje ogledali povezavo z 
glasbo. Skozi analizo dane ljudske pesmi lahko ponovimo vse statistične pojme.  

Abstract: Statistics is everywhere around us, we can find it in every school subject and in every hobby. 
Thus it is wonderful for teaching mathematics in elementary and high school. In this article we will use 
statistics for analysis of a Slovenian folk song Marko skače. 

 

Uvod 

Matematika je povsod okoli nas. Vsakič znova me očara njena uporabnost na vseh področjih življenja. 
Le čustva se nekako uspejo izmuzniti opisu z enačbo. 

S statistiko je precej podobno, saj je del matematike. Za splošno uporabo so najimenitnejši različni 
prikazi, z njimi zbrani podatki postanejo zares nazorni. Velik nabor prikazov lahko najdemo na spletni 
strani  Statističnega urada Slovenije na naslovu https://www.stat.si/statweb. Z učenci vsaj eno uro 
statistike izpeljem v računalniški učilnici in z velikim veseljem pobrskajo po omenjeni spletni strani. 

Veliko matematikov čuti odpor do statistike zaradi njene navidezne neeksaktnosti. Statistika se je 
razvijala precej drugače kot ostale veje matematike, saj je na drugih znanstvenih področjih celo 
pomembnejša kot pri matematiki. Tako so biologi statistiko razvijali za svoje potrebe, psihologi za 
svoje, geografi za svoje in tako naprej. Rezultat je neenotno poimenovanje in definiranje istih pojmov. 
Statistično društvo Slovenije (https://www.stat-d.si/) je za poenotenje poimenovanj izdalo Statistični 
slovar, ki je prosto dostopen na njihovi spletni strani. 

Prav je, da učencem predstavimo raznolikost statistike in da jim povemo, da zato tudi v matematičnih 
učbenikih najdemo različne definicije istih pojmov. Največkrat se razlike pojavijo pri definiciji kvartilov. 
Prava definicija presega osnovnošolske in srednješolske učne načrte, zato priporočam uporabo tiste, 
ki je zapisana v učbeniku, ki ga uporabljate. Definicija kvartilov izhaja iz definicije vzorčnih α-kvantilov, 
ki so meja spodnjih 100α % porazdelitve (za α = 0,25 dobimo prvi kvartil): 

𝑞𝑞𝛼𝛼 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖{𝑥𝑥: 𝐹𝐹𝑠𝑠(𝑥𝑥) ≥  𝛼𝛼}, 

pri čemer je 

𝐹𝐹𝑠𝑠(𝑥𝑥) =  
1
𝑠𝑠

� 1{𝑥𝑥𝑠𝑠 ≤𝑥𝑥}

𝑠𝑠

𝑠𝑠=1

 

kumulativna porazdelitvena funkcija. 

https://www.stat.si/statweb
https://www.stat-d.si/
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Pri poučevanju statistike moramo poudariti tudi, da so naloge iz učbenikov in zbirk vaj namenjene vaji 
in prikazu pojmov, statistično gledano noben primer nima pomena, ker je vzorec vedno veliko 
premajhen.  Za pravo statistično raziskavo dandanes nujno potrebujemo računalnik. 

 

O statistiki in glasbi 

Statistična analiza skladbe nam lahko razkrije značilnosti skladateljevega komponiranja ali značilnosti 
ljudskih pesmi z nekega področja. Opazovali bomo značilnosti slovenske ljudske pesmi Marko skače. 

 

Slika 1: Višine tonov in Marko skače 

Na začetku statističnega raziskovanja glasbe moramo note spremeniti v številke. Ena od možnosti je 
prikazana na Sliki 1. Če na ta način oštevilčimo note pesmi Marko skače s Slike 1, lahko preprosto 
pogledamo tudi intervale med notami - izračunamo razliko sosednjih dveh tonov. Dobljene vrednosti 
so predstavljene na Sliki 2. 

 

Slika 2: Marko skače z oštevilčenimi toni in intervali 

Zdaj lahko začnemo s statistično analizo. Naredimo preglednico za tone in intervale: 

ton -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 
frekvenca 0 8 0 8 0 10 0 0 10 0 
interval -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4  
frekvenca 0 4 6 0 17 0 4 4 0  
kum. frek. 0 4 10 10 27 27 31 35 35  

 

Ogledamo si variacijski razmik (razliko med najvišjim in najnižjim tonom). V glasbi temu rečemo obseg 
ali ambitus, kar je mera za razvitost melodije. Za Marko skače dobimo Vr = 7 poltonov, to je čista kvinta. 
Toni skladbe so vedno bolj ali manj razpršeni okrog aritmetične sredine vseh tonov, standardni odklon 
tonov pa je merilo za razgibanost melodije. Dobimo: M = -1,5 in σ ≐ 2,587. 
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Glasbeni slog določajo intervali med posameznimi toni. Določimo lahko mediano, modus in 
medčetrtinski razmik ter narišemo stolpični diagram in škatlo z brki.  

Mediana je srednji interval, ko jih urejene po velikosti postavimo v vrsto. Ker je vseh intervalov 35, je 
srednji 18. interval, to je interval 0 (prima). Prvi kvartil je srednji interval levo od mediane. Levo od 
mediane leži 17 intervalov, torej je srednji 9. interval, to je interval -2 (velika sekunda navzdol). Tretji 
kvartil je srednji interval desno od mediane, to je 27. interval, ki je enak 0 (prima). Medčetrtinski razmik 
je razlika med tretjim in prvim kvartilom in je enak 2. 

 

Slika 3: Stolpični diagram in škatla z brki za intervale pesmi Marko skače 

Na enak način lahko analiziramo tudi druge ljudske pesmi ali poljubne skladbe. Predstavljeno analizo 
lahko posredujem v obliki učnega lista, če mi pišite na tinka.majaron@guest.arnes.si. Pri tem so možne 
tudi medpredmetne povezave. Pri slovenščini lahko poiščejo motive in temo obravnavanih ljudskih 
pesmi, pri glasbi pa pesmi zapojejo. 

 

Zaključek 

Upam, da sem s povezavo z glasbo prikazala uporabnost statistike pri povezovanju matematike z 
vsakdanjim življenjem. Vsak ima svoj hobi oziroma svoje priljubljeno področje (učitelji in učenci/dijaki). 
Učencem/dijakom lahko damo nalogo, da statistično raziščejo svoj hobi in ga predstavijo. Na primer: 
Nekdo trenira nogomet. Naj razišče, kdo so bili najboljši igralci vseh časov, koliko golov so dosegli in 
podobno. To naj na čim bolj zanimiv način statistično prikaže v kratki predstavitvi svojega hobija. 

Poleg vsega zapisanega učitelji matematike pogosto sodelujemo pri raziskovalnih nalogah iz drugih 
predmetov. Stičišče je običajno ravno statistika... Želim vam obilo užitkov ob raziskovanju čudovite 
statistike. 

 

Viri: 

[1] T. Majaron, Vzorci v glasbi - magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 
2016. 
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Raziskovalno delo pri matematiki v programu mednarodne mature  
Urška Markun 
Gimnazija Bežigrad, Ljubljana 

 

Povzetek: Raziskovalno delo je za dijake izjemnega pomena, saj z njim nadgradijo pri pouku 
pridobljeno znanje in mu dodajo praktično vrednost. Naučijo se jasno izražati svoje ideje ter razvijajo 
kritično, inovativno in ustvarjalno mišljenje. Učitelji se trudimo, da v pouk čim pogosteje vključujemo 
dejavnosti, ki razvijajo omenjene veščine. Poleg tega se dijaki srečajo z raziskovalnim delom v drugem 
letniku, v okviru obveznih izbirnih vsebin. Takrat izdelajo krajšo raziskovalno nalogo s področja, ki ga 
izberejo sami. Nekateri dijaki tekom srednješolskega izobraževanja izdelajo tudi raziskovalno nalogo, 
s katero se udeležijo regijskega srečanja mladih raziskovalcev, najuspešnejši med njimi pa še državnega 
ali celo katerega od mednarodnih srečanj. V programu mednarodne mature (IB Diploma Programme) 
že program sam od vseh dijakov zahteva precejšnjo količino raziskovalnega dela pri matematiki in tudi 
drugih predmetih. Ne samo, da so naloge, ki zahtevajo uporabo veščin raziskovanja, vključene v 
maturitetno izpitno polo iz matematike, od dijakov se pričakuje tudi, da vsi izdelajo krajšo raziskovalno 
delo s področja matematike imenovano exploration. Prav tako morajo vsi dijaki za interni del 
maturitetnega izpita napisati raziskovalno nalogo imenovano extended essay, za katero si sami 
izberejo področje raziskovanja. Približno trije dijaki na leto si za raziskovanje izberejo temo povezano 
z matematiko. V prispevku bo natančneje, tudi s predstavitvijo konkretnih primerov, predstavljeno 
raziskovalno delo pri predmetu matematika v programu mednarodne mature. 

 

Research Work in the IB Diploma Programme 

Abstract: Research work is becoming a very important aspect of our work in the classroom. It is an 
experience by which students get the opportunity to broaden their knowledge, apply it in practice, 
learn how to express ideas and suggestions, develop their critical and creative thinking etc. In 
consequence, teachers are trying to implement research work in every secondary school classroom. 
We give small research tasks to our students either as part of lessons or as homework. In addition, the 
second year students write a short research paper assignment on topics they select individually. Some 
secondary school students also participate in a national research competition for which they must 
submit project-based work in various fields. The situation is very different in the IB Diploma 
Programme, where research work is not optional but an integral part of the curriculum. Not only are 
the tasks that require the use of research skills included in the final examination paper, each student 
must write a research work called an exploration. In addition, all students must write an individual 
research paper called an extended essay. They choose their fields of research individually and about 
three students per year choose a math-related topic. The present article describes how the research 
work is incorporated in the IB Diploma Programme. 

 

Uvod 

Dijaki učenje matematike prepogosto enačijo z učenjem reševanja določenih tipov nalog. Njihovo 
znanje dobi povsem novo dimenzijo, ko nam učno uro uspe izvesti tako, da dijaki samostojno 
raziskujejo določen, ne nujno matematičen, problem in na ta način postopoma pridejo do novih 
matematičnih spoznanj. Tako pridobljeno znanje je globlje in trajnejše. Poleg krajših aktivnosti, ki jih 
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lahko vključimo v eno šolsko uro pouka, je pomembno, da dijaki vsaj občasno poglobljeno raziskujejo 
določeno matematično področje in pri tem niso časovno omejeni. V programu mednarodne mature 
(IB Diploma Programme) je že s samim učnim načrtom in strukturo zaključnega izpita zagotovljeno, da 
dijaki tekom srednješolskega izobraževanja opravijo določeno število ur raziskovalnega dela. V 
nadaljevanju bo predstavljeno raziskovalno delo v programu mednarodne mature, tudi preko izdelkov 
dijakov. 

Jedro 

Raziskovalno delo je za dijake izjemnega pomena, saj z njim nadgradijo v šoli pridobljeno znanje in mu 
dodajo praktično vrednost. Naučijo se jasno izražati svoje ideje ter razvijajo kritično, inovativno in 
ustvarjalno mišljenje. Zato bi se morali tekom srednješolskega izobraževanja z njim, vsaj občasno, 
srečati vsi dijaki. Pogosteje kot dijaki nacionalnega programa se z raziskovalnim delom soočajo dijaki, 
ki se šolajo v programu mednarodne mature. Tu so naloge raziskovalnega tipa vključene v maturitetno 
izpitno polo iz matematike, kar posledično pomeni, da dijake že pri pouku seznanjamo z različnimi 
raziskovalnimi metodami in pristopi.  

Poleg tega morajo vsi dijaki pri predmetu matematika (in pri nekaterih drugih predmetih) napisati 
krajše, 6 do 12 strani dolgo, raziskovalno delo imenovano exploration. Pri tem dijaki samostojno 
raziskujejo različne matematične ideje oz. področja, jih povezujejo z drugimi področji (fizika, kemija, 
biologija, ekonomija, glasba …) in pogosto uporabijo v konkretni življenjski situaciji. Tako dobijo 
priložnost, da spoznajo moč, uporabnost in lepoto matematike. Učitelji matematike jih pri 
raziskovanju usmerjamo, kar od nas zahteva veliko dodatnega dela in prebiranja strokovne literature. 

Exploration je ocenjen glede na spodaj naštete kriterije. 

• Kriterij A (communication) ocenjuje ustreznost predstavitve. Naloga mora imeti uvod, jedro, 
zaključek in natančno določen cilj raziskovanja. Delo mora biti enostavno sledljivo in 
argumentirano. 

• Kriterij B (mathematical presentation) ocenjuje pravilnost matematičnih zapisov, pri čemer je 
zaželena njihova raznolikost (grafi, formule, tabele …). Matematični jezik mora biti pravilno 
uporabljen in vsi novi pojmi ustrezno definirani. 

• Kriterij C (personal engagement) ocenjuje dijakov prispevek k nalogi. Pomembno je, da je dijak 
pri razvijanju idej samostojen in kreativen, poveže raziskovanje s svojimi interesi ter prikaže 
matematične ideje na inovativen način. 

• Kriterij D (reflection) ocenjuje sposobnost dijaka, da svoje delo kritično ovrednoti, se zaveda 
njegovih slabosti, pa tudi uporabnosti in morebitnih razširitev. 

• Kriterij E (use of mathematics) ocenjuje pravilnost in ustrezen nivo uporabljene matematike.  
(Vir: povzeto po [1]) 

Sledi nekaj naslovov izdelkov dijakov, iz katerih je mogoče razbrati raznolikost obravnavanih področij. 
Naslovi so zapisani v izvirniku in so zato v angleškem jeziku: Satellite motion and the probability of its 
collision with the space junk, Tiling a surface using the highway dragon curve, Mathematical 
optimization of an athletic meeting using linear programming, Moments of inertia of geometric bodies 
and their potential use as wheels, Mathematical model of inert gas exchange during compressed air 
diving, Application of calculus and vector fields in the air navigation, Which shape of a plastic bottle is 
the most eco-friendly?, Graph Theory Route Problems … 

Natančneje si oglejmo vsebino izdelkov dveh dijakinj. 

PRIMER 1: 
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Prvi izdelek ima naslov Will there be a blackout? Obravnavan je problem, pri katerem je v vrsto 
postavljenih pet žarnic, pri čemer sta prva in zadnja žarnica prižgani, ostale tri pa ugasnjene. 
Zaporedoma pritiskamo na stikalo. Ob vsakem pritisku žarnici, ki sta prižgani, ugasneta. V zameno se 
prižge natančno ena od sosednjih žarnic vsake od obeh ugasnjenih žarnic. V primeru, ko naj bi se 
namesto obeh ugasnjenih žarnic prižgala ista žarnica, se ta ne prižge. To pomeni, da so vse žarnice v 
vrsti ugasnjene in pride do mrka. Takrat žarnic ne moremo več prižgati, ne glede na to, kolikokrat 
pritisnemo na stikalo.  

 

 

Slika 1: Prvi trije koraki v procesu prižiganja in ugašanja žarnic. Vir: Lasten (2019) 

Dijakinja je v nalogi raziskovala, kako se verjetnost mrka spreminja v odvisnosti od števila pritiskov na 
stikalo. Problem je obravnavala kot primer markovske verige. Ugotovila je, da se verjetnost mrka, z 
naraščajočim številom pritiskov na stikalo, približuje vrednosti 1. Vrednost 1 ne bo nikoli dosežena, saj 
obstaja možnost, da nikoli ne bo prišlo do mrka. 

PRIMER 2: 

Drugi primer je izdelek z naslovom Lonely ball game. V njem je dijakinja obravnavala problem iz 
kinematike, v katerem oseba stoji med dvema stenama in vrže žogo v eno od obeh sten. Žoga se nato 
izmenično nekajkrat odbije od obeh sten, preden jo oseba ponovno ujame. 

Cilj naloge je bil ugotoviti, pod kolikšnim kotom in s kolikšno hitrostjo mora oseba vreči žogo, da se bo 
le-ta odbila od sten natančno 𝑠𝑠-krat. Pri določanju matematičnega modela je dijakinja privzela, da je 
žoga točkasto telo in je njena začetna lega spodnji levi kot sobe. Izračun želene hitrosti in kota je 
vseboval uporabo vektorjev, odvodov, integralov ter zakonov kinematike. Obravnavana sta bila dva 
primera. V prvem se je vektor hitrosti žoge spreminjal samo zaradi vpliva gravitacije. Dobljena zveza 
med kotom 𝛼𝛼 in in začetno hitrostjo 𝑠𝑠0 je sledeča: 

𝑠𝑠0
2 sin 𝛼𝛼 cos 𝛼𝛼 = 5𝑠𝑠𝑥𝑥. 

Pri tem je 𝑠𝑠𝑥𝑥 razdalja, ki jo žoga prepotuje v vodoravni smeri. 

V drugem primeru je na žogo poleg sile gravitacije delovala tudi sila zračnega upora. Zveza se je zato 
spremenila v: 

𝑠𝑠2𝑠𝑠𝑥𝑥 sin 𝛼𝛼
cos 𝛼𝛼

+ 10 ln �1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥
𝑠𝑠0 cos 𝛼𝛼

� + 10𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥
𝑠𝑠0 cos 𝛼𝛼

= 0. 

Pri tem je 𝑠𝑠 koeficient povezan z zračnim uporom, ki deluje na žogo. 



49 
 

V primeru, ko poznamo začetno hitrost žoge, z uporabo formule lahko izračunamo velikost kota, pod 
katerim moramo vreči žogo. Če pa je podana velikost kota, pod katerim vržemo žogo, lahko 
izračunamo začetno hitrost. Predstavljeni izdelek je primer, v katerem je matematika uporabljena za 
rešitev fizikalnega problema. 

Poleg explorationa morajo vsi dijaki v programu mednarodne mature napisati raziskovalno nalogo 
imenovano extended essay. Ta naj bi ustrezala vsem zahtevam znanstvene raziskave. Vsebovati mora 
raziskovalno vprašanje, hipoteze, teoretični del, raziskavo, ki vključuje najprimernejšo metodologijo, 
in ustrezen zaključek. Dijaki si sami izberejo področje raziskave in približno trije dijaki na leto izberejo 
z matematiko povezano temo. 

Izdelava extended essaya je zelo zahtevna, tako za učitelja kot dijaka. Velik izziv je običajno že izbira 
teme in postavitev raziskovalnega vprašanja. Ker je za večino dijakov to prva resna raziskovalna 
izkušnja, potrebujejo nekaj pomoči tudi pri izbiri ustrezne metodologije. 

Nivo matematike, ki ga dijaki uporabljajo pri raziskovanju, običajno presega srednješolsko raven 
zahtevnosti. Prav tako dijaki matematiko uporabijo znotraj situacij z različnih področij kot so fizika, 
biologija, kemija, ekonomija, računalništvo, glasba … To od dijaka in učitelja zahteva veliko iskanja ter 
prebiranja ustrezne strokovne literature. 

PRIMER: 

V raziskovalni nalogi z naslovom The Newton Raphson method and the multiplicity of the root je 
dijakinja analizirala Newton-Raphsonovo metodo (krajše Newtonovo metodo) za iskanje ničel funkcij. 
Pri tem se je omejila na iskanje ničel polinomov. Newtonova metoda je ena od iterativnih metod, s 
katero lahko poiščemo kompleksno ničlo polinoma na želeno natančnost. Začnemo z bolj ali manj 
poljubnim začetnim približkom 𝑥𝑥0. Za izračun naslednjih približkov 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3 … uporabimo formulo 

𝑥𝑥𝑠𝑠+1 = 𝑥𝑥𝑠𝑠 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑠𝑠)
𝑓𝑓′(𝑥𝑥𝑠𝑠)

. Če je začetni približek 𝑥𝑥0 »ustrezen«, potem vrednosti 𝑥𝑥0, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3 … 

konvergirajo k ničli funkcije in po določenem številu izvedenih iteracij dobimo iskano ničlo na želeno 
natančnost. Dijakinja je raziskovala, na kakšen način večkratnost ničle vpliva na omenjeno metodo. 

Prva ugotovitev je bila, da se z višanjem stopnje ničle polinoma konvergenca upočasnjuje. Opaženo je 
bilo, da v primeru, ko ima polinom več različnih ničel, različni začetni približki konvergirajo k različnim 
ničlam. Če v kompleksni ravnini z isto barvo pobarvamo točke, ki predstavljajo števila, ki konvergirajo 
k isti ničli polinoma, na ta način dobimo območja privlačnosti za posamezne ničle. Na meji med 
območji privlačnosti nastanejo fraktali. Dijakinja je ugotovila, da s povečanjem stopnje ničle polinoma 
postane fraktalni vzorec manj izrazit in se območje privlačnosti za to ničlo poveča. 

 

 

Slika 2: Območja privlačnosti posameznih ničel polinoma 𝑝𝑝(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 − 1. Vir: [2] 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Julia_set_for_the_rational_function.png


50 
 

Nekatere od ugotovitev so bile računsko dokazane, z uporabo infinitezimalnega računa, druge so bile 
samo preverjene na nekaj različnih primerih, saj bi bili dokazi prezahtevni. 

Zaključek 

Raziskovalnemu delu in učenju se v programu mednarodne mature pripisuje velik pomen. Poleg 
glavne raziskovalne naloge, extended essaya, morajo dijaki izdelati še več krajših raziskovalnih del pri 
različnih predmetih. Vsa omenjena dela so ocenjena in prispevajo h končni oceni na maturi. Zaradi te 
izkušnje zmorejo dijaki, ki zaključijo program mednarodne mature, raziskovalno pristopiti k reševanju 
problema in tudi ustrezno pisno predstaviti svoje ideje. V prispevku opisane dejavnosti zahtevajo 
veliko dodatnega časa in truda, tako dijakov kot učiteljev, in so primernejše za delo z manjšimi 
skupinami dijakov. Kljub temu bi morali v nacionalnem programu, kjer so razredi praviloma 
številčnejši kot v programu mednarodne mature, pouk čim večkrat popestriti z raziskovalnim delom. 
Veščine, pridobljene s takšnim načinom dela, bodo dijakom po zaključku srednje šole prišle še kako 
prav. 

 

Viri: 

[1] International Baccalaureate, Mathematics HL Guide, 
http://www.sdgj.com/ckfinder/userfiles/files/3cc65c478e92085f8c4d5448ba9a7cd3.pdf, dostop: 29. 
10. 2019 

[2] Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Newton_fractal, dostop: 29. 10. 2019 
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UČILNICA POBEGA  
Brigita Vahen 
Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece 

 

Povzetek: Koncept resničnostne igre »ESCAPE ROOM« je v zadnjih nekaj letih obnorel svet, predvsem 
navdušence ugank. Tudi mene. Razlogov za igro sobe pobega je ogromno. Zakaj pa nekaj takšnega 
vpeljati v pouk? Odgovor na vprašanje je preprost. Živimo v dobi informacijske tehnologije in 
generacijam, ki jih poučujemo v tem času, je bilo to položeno v zibko. Poleg tega je sama igra najboljša 
priložnost za učenje. Igro učilnica pobega lahko uporabimo pri številnih predmetih, pravzaprav jih 
lahko z eno samo igro med sabo čudovito prepletemo. Razvijamo problemsko učenje in kritično 
mišljenje, spodbujamo sodelovanje ter timsko učenje. Učenci se naučijo delati pod časovnim 
pritiskom. Sama igra spodbuja učence, da se borijo za obstanek, jih prisili, da komunicirajo ter logično 
sklepajo. Zelo dobro je, da ustvarimo mešane skupine glede na starostno skupino in spol.  

Sama sem se lotila splošne učilnice pobega. Učencem sem pripravila 7 matematičnih nalog, katere 
sem povezala med sabo tako, da je rešitev ene odklepala drugo ali pa katero od ključavnic. Vrstni red 
reševanja nalog ni bil pomemben. Naloge so bile zaklenjene v omarah, na tablici in v Wordovih 
dokumentih na računalniku. Povsod po učilnici so bili skriti namigi – QR kode. Učenci so bili časovno 
omejeni na eno šolsko uro. Omenjena igra je bila namenjena ponavljanju in utrjevanju znanja. Učenci 
so bili veliko bolj motivirani, ker so se lahko prosto gibali po učilnici, pri tem pa so uporabljali tablico. 
Tudi medsebojno sodelovanje je bilo boljše kot pri klasični uri utrjevanja, npr. z učnimi listi. 

 

Abstract:  

The concept of reality game »ESCAPE ROOM« has reached its peak globally in the last couple of years, 
especially by riddle fans. I am one of them as well. There are many reasons why escape room is so 
popular. Why not include it in the real classroom lessons? The answer is simple. We live in the era of 
information technology which is close to generations of pupils who are nowadays taught at school. 
The game itself is the best way to learn. The escape room game can be used at various lessons, 
however one simple game can intermix different subjects. The game is used to develop mathematical 
problems, critical thinking, to encourage cooperation and team work.  Pupils are taught how to work 
under pressure. Furthermore, the game itself motivates children to struggle for survival, forces them 
to communicate and find logical deductions. It is of vital importance to create mixed groups 
concerning age and gender.  

I prepared the escape room challenge titled Max adventure. Pupils got 7 mathematical tasks which 
were connected in such a way that each solution opened the next task or one of the locks. The order 
of solving the tasks was not important. The tasks were locked in closets, chest of drawers, on tablets 
or in Word documents on the computer. Clues or QR codes were placed everywhere in the classroom. 
The time limit was one school lesson – 45 minutes. The game was used to repeat and refresh 
knowledge. The pupils were really motivated because they could move around and use the tablet at 
the same time. Even mutual cooperation was much better than at a classical lesson, when worksheets 
are used.  
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Uvod 

Učilnica pobega je odlična kombinacija igre, logike, sodelovanja in znanja s souporabo informacijske 
in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Tudi pri matematiki lahko marsikatero učno 
vsebino predstavimo učencem na bolj razumljiv in zanimiv način. V nadaljevanju vam bom podrobneje 
predstavila načrt in izvedbo omenjene učilnice pobega.  

 

Jedro  

Učenci pri tradicionalnih načinih učenja in poučevanja hitro postanejo nemotivirani. Poleg tega velja 
matematika za enega skrajno nepriljubljenih predmetov tako v osnovni kot v srednji šoli. Sama sem 
učiteljica, ki pogostokrat poseže po sodobnih pristopih poučevanja in uporablja IKT. Zato sem se 
odločila, da svetovno znano sobo pobega malce prilagodim in spremenim v učilnico pobega.  

Najprej sem potrebovala prostor, torej učilnico, ki je najbolj nevtralna. Pri sami izvedbi  je namreč zelo 
pomembno, da se v prostoru nahajajo samo namigi, ki so vezani na izzive. Pomembno je tudi, da so 
učenci pod nadzorom. To pomeni, da jih učitelj lahko opazuje od zunaj. S pomočjo programa 
floorplanner sem izdelala načrt svoje učilnice. Vanj nisem vnesla lokacije nalog, izzivov in namigov, ker 
je vsaka izvedba učilnice pobega unikatna.     

 

Slika 1: Načrt učilnice s programom floorplanner.  

Nato sem se lotila izdelave nalog. Med sabo sem smiselno prepletla več različnih tipov – puzzle  tarok 
karta, križanka, naloga z dopolnjevanjem besedila, klasična računska naloga, naloga iz vsakdanjika itn. 
Rešitev križanke je odklepala majhno tri kodno ključavnico, s katero je bila v škatlici zaklenjena 
naslednja naloga. Rešitev naloge v škatlici je odklepala tablico. Tablico so učenci potrebovali za 
skeniranje QR kod, ki so bile povsod po učilnici. Ena naloga je bila prilepljena pod mizo, spet druga se 
je skrivala v žepu mojega delovnega plašča. Z navadnimi ključavnicami  in verigami so bila zaklenjena 
vrata omar. Iz rešitev posameznih nalog je bilo potrebno na koncu sestaviti v pravilnem vrstnem redu 
štirimestno število, ki je odklepalo glavno kolesarsko ključavnico. V  glavni škatli, na dnu, se je skrival 
ključ učilnice.  
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Slika 2: Primer naloge iz vsakdanjika.  

 

Slika 3: Glavna škatlica v kateri se skria ključ učilnice.  

Med samo igro, se je na glavnem panoju odšteval čas. Učenci so imeli na voljo 45 minut, da rešijo vse 
naloge, sestavijo glavno kodo in pobegnejo iz učilnice. Med samo igro so imeli na voljo tudi klic v sili. 
Seveda niso klicali s pomočjo prenosnega telefona, ampak so lahko uporabili radijsko postajo (»voki 
toki«). 

Za načrtovanje ene ure učilnice pobega, sem porabila približno dve uri časa. Pri tem sem si sama 
izdelala nekaj pripomočkov (lesene škatlice in puzzle), nekatere pa je bilo potrebno kupiti.  
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Vsebinski del učilnice pobega 

Pred vami so naloge, ki sem jih sama uporabila za učilnico pobega. Vsaka naloga oziroma njena 
rešitev je imela določeno barvo. Izdelala sem tudi zbirnik odgovorov (rešitev) ga postavila v 
učilnico na mizo, kamor so učenci vnašali odgovore. Po stenah učilnice so visele QR kode v 
katerih so bili namigi, kaj določena barva odklepa.  

 

 

 

 

 

 

Slika 4:Tloris učilnice 

 

 

 

 

  

 

V učilnici so bili na voljo tudi glavni in tablični računalnik, učbeniki, kalkulatorji ter razni učni 
listi in pripomočki. Glavni računalnik je bil zaščiten z geslom, tablica je bila na voljo za takojšnjo 
uporabo. Seveda pa ni vsebovala programa za skeniranje QR kod, zato so bili učenci primorani 
najprej usposobiti dano napravo.    

 

 

 

 

 

Moja izbira nalog je bila naključna. Bistvo učilnice pobega je v tem, da izbiro nalog oziroma 
njihove rešitve dobro povežete med sabo. Med nabor nalog lahko dodate tudi naloge, ki 
nimajo nobene povezave z ostalimi. Tako morajo učenci sami izluščiti bistvo. 

 

 

 

Slika2: Zbirnik odgovorov 

Slika 3: Namig za 
modre odgovore 

Slika 5: Namig za 
rumene odgovore 

Slika 5: Namig za 
vijolične odgovore 

Slika 6: Namigi za 
zelene odgovore 

Slika 7: Namig na tabličnem računalniku 
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1. naloga (nalepljena pod mizo na sredini učilnice): 

Pred tabo je sudoku 2x2. Na OSENČENIH poljih se skriva rešitev ene izmed črnih ključavnic. 
Seveda je dana števila potrebno malce premetati.  

POMOČ: če si pozabil pravila igre, jih najdeš v modri kuverti nekje v učilnici.   

 

 

REŠITEV:     ____   _____  _____ 

 

                                           liho število     

 

POMOČ: prazna polja v danem kvadratu izpolnite s številkami od 1 do 4 tako, da bo v vsaki 
vrstici, vsakem stolpci in vsakem manjšem kvadratu, omejenem z odebeljeno črto, vsaka 
izmed številk od 1 do 4 nastopala samo enkrat.  

 

2. naloga (v žepu halje, ki visi v učilnici): 
  

Reši matematično križanko.  

Seštej števila na osenčenih poljih.  

 

Vsota števil na osenčenih poljih: 
___________________ 

 

 

3. naloga (zaklenjena v leseni škatlici s kolesarsko 
ključavnico): 

Reši matematični problem. Katero število se skriva v tretjem trikotniku? 

 

 

 

R: _____ 

 

 

Slika 9: Vsebina 3. naloge 

Slika 8: Križanka 
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4.   naloga (na QR kodi): 

Poenostavi izraz. Nato izračunaj številsko vrednost izraza za dani spremenljivki: 

𝑎𝑎 =  −1 in 𝑏𝑏 =  0,5 

 

0,4𝑎𝑎(𝑏𝑏 − 7) + 0,2(−2𝑎𝑎𝑏𝑏 − 4) = 

R : ______ 

 

5. naloga (zaklenjena v predalu moje mize): 

Izračunaj koliko 𝑚𝑚3 zraka je v učilnici, ki ima dolžino 700 𝑐𝑐𝑚𝑚, širino 60 𝑑𝑑𝑚𝑚 in višino 3 𝑚𝑚? 

R: __________ 

 

b) Koliko tehta ves ta zrak? POMOČ: gostota zraka pri normalnem zračnem tlaku in sobni 
temperaturi je 1,2 𝑠𝑠𝑔𝑔

𝑚𝑚3.  

R: ____________ 

 

c) Dobljeno rešitev zaokroži na celi del decimalnega števila. 

R: ____________ 

 

6. naloga (v zaklenjenem predalu mize): 

Kako dolgo lestev potrebujemo, da pridemo na streho ?   

(kot med steno in tlemi je pravi kot) 

                dolžina lestve 
 

 

Števila 5, 12 in ______ se imenujejo  

______________      ________________ 

 

 

 

5 m 

12 m 

Slika 10: Vsebina 4.  
naloge 

Slika 11: Vsebina  6. naloge 
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7. naloga (šifrirana wordova datoteka na računalniku): 

Med danimi števili poišči sestavljena števila. IZPIŠI JIH.  

Izpiši tudi praštevila.  

8  5  89  1o1  9  2  

 

7  56  81  1  43  39  24 

  

 199  67  72  71  45  3 

 

 

 

Sestavljena števila: ________________________ 

Praštevila: ___________________ 

Katero število je ostalo nerazporejeno?  

R: _______________ 

 

Zaključek 

Po končani izvedbi učilnice pobega sem analizirala uro in anketirala učence. Učna enota učilnice 
pobega je bila ponavljanje in utrjevanje znanja. Učencem je bila ura všeč, ker je bila drugačna, zaradi 
ugank in ker so se lahko med učenjem gibali. Nekateri bi želeli boljše »soigralce«, nekateri bi podaljšali 
čas, spet drugi bi potrebovali več namigov. Moja prva izvedba učilnice pobega ni bila uspešna. Vsaka 
naslednja je bila izboljšana na »napakah« prejšnje in danes lahko z zadovoljstvom povem, da se 
omenjenih ur učenci veselijo. Mnogo bolj so motivirani in željni znanja. Tudi nivo znanja se je pri 
srednje uspešnih učencih dvignil. Izboljšala se je klima v posameznih razredih.   

 

Viri: 

 

1. Program za načrtovanje prostorov floorplanner,  https://floorplanner.com/ 
2. Avtorica slik sem sama.  

  

https://floorplanner.com/
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POUK VERJETNOSTI IN ZNAMENITI PARADOKSI  
Tanja Manfreda 
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gosposka 18, 1000 Ljubljana  

 

Povzetek:  

Obstajajo številni “paradoksi” s področja verjetnosti, ki lahko pri poučevanju pripomorejo k dodatni 
motivaciji dijakov ter izzovejo poglobljeno razmišljanje in razprave. V prispevku predstavljam znana 
paradoksalna primera verjetnosti iz vsakdanjega življenja. 

V prvem primeru predstavljam paradoks rojstnega dne. V razredu sem dijake izzvala, da poskusijo 
intuitivno ugotoviti, pri katerem številu ljudi v dvorani je več kot 50 % verjetnost, da sta vsaj dve osebi 
rojeni na isti dan. Večina jih je odgovorila s številom ljudi večjim od sto, po podani rešitvi pa se jim je 
število zdelo presenetljivo majhno. Veliko dijakov je razmišljalo na način, da so primerjali svoj rojstni 
dan z rojstnimi dnevi ostalih dijakov ter niso upoštevali vseh ostalih možnih parov. Z grafično razlago 
možnih kombinacij so nato razumeli problem. Primer smo preverili tudi v razredu ter ugotovili, da si 
dva delita isti rojstni dan. Rojstnodnevni paradoks nasprotuje naši intuiciji, ker si naši možgani slabo 
razlagajo vse možne kombinacije. 

Kot drugi primer predstavljam “Monty Hall” problem, po imenu voditelja ameriške televizijske oddaje 
“Let’s Make a Deal”, ki je znan problem s področja pogojne verjetnosti. V razredu smo trikrat odigrali 
igro z uporabo treh papirnih škatel. Po končani igri je večina dijakov intuitivno menila, da ni nobene 
prednosti v primeru zamenjave vrat, po tem ko sem sama razkrila vrata, za katerimi ni bilo nagrade. Z 
uporabo večjega števila ponovitev računalniške simulacije, predstavitve skrajnega primera z milijon 
vrati ter analizo rešitve z uporabo drevesnega diagrama, ki je dijakom pomagal vizualizirati problem, 
so dijaki razumeli, da je zamenjava vrat smiselna. 

 

Abstract: 

There are a number of “paradoxes” in the field of probability which can help to additionally motivate 
students in teaching and provoke in-depth thinking and discussion. In this article, there are presented 
two well-known paradoxical examples of probability from everyday life. 

In the first case, I represent the birthday paradox. In class, I challenged students to try to intuitively 
determine at what number of people in the hall is more than a 50% chance that at least two people 
were born on the same day. Most of them responded with a number of people over a hundred, and 
after the solution was given, they found the number surprisingly small. Many students thought in a 
way that they compared their birthday to the birthdays of other students without considering all other 
possible couples. Then, after graphic explanation of the possible combinations, they understood the 
problem. We also checked the case in class and found out that two students have birthday on the 
same day. The birthday paradox contradicts our intuition because our brains misinterpret all possible 
combinations. 

As the second example, I present the “Monty Hall” problem, named after the host of the American 
television show “Let’s Make a Deal,” which is a well-known problem from the field of conditional 
probability. We played the game three times in class, using three paper boxes. After the game was 
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over, most of the students intuitively felt that there was no advantage in the case of replacing the 
door after I revealed the door, behind of which there was no prize.  

By means of a large number of iterations of a computer simulation, the presentation of the extreme 
case with million doors, and analysing the solution using a tree diagram, which helped students to 
visualize the problem, students understood that replacing the door made sense. 

 

Uvod 

Pri poučevanju matematike v srednjem izobraževanju poskušamo učitelji dijake motivirati na različne 
načine. Želimo, da so dijaki aktivni in da razumejo matematiko, ki se pojavlja pri različnih problemih 
vsakdanjega življenja. Zato tudi sama raziskujem različne primere in poskušam pri urah dijake 
spodbuditi k razmišljanju z uporabnimi in zanimivimi matematičnimi problemi. 

V svojem referatu predstavljam, kako dijakom razložim in didaktično predstavim znana primera iz 
verjetnosti in kakšni so njihovi odzivi na začetku in na koncu, ko razumejo problem. Kot prvi primer 
predstavljam “problem rojstnega dne” in drugi primer “Monty Hall problem”. 

 

Paradoks rojstnega dne 

Dijakom zastavim vprašanje; kakšna je verjetnost, da imata najmanj dva dijaka v razredu na isti dan 
rojstni dan. Dijaki nimajo pravega odgovora, zato nadaljujem z naslednjim vprašanjem. Predstavljajte 
si skupino »k« ljudi. Želimo izvedeti, koliko ljudi potrebujemo, da imamo vsaj 50 % možnosti, da imata 
dve osebi na isti dan rojstni dan. V tem primeru dijaki intuitivno odgovorijo s številom večjim od sto.  

Nato dijakom predstavim rojstnodnevni primer iz nogometa. Na nogometni zelenici, ko igrata ekipi 
Juventus in Paris Saint Germain imamo 23 igralcev, 11 igralcev v vsaki ekipi, in nogometnega sodnika. 
Za prvo ekipo Juventusa igra nogometni igralec Cristiano Ronaldo, za drugo Paris Saint Germain pa 
igralec Neymar da Silva Santos. Oba sta rojena na isti dan, 5. februarja.  Imamo 365 možnih rojstnih 
dni v letu ter le 23 ljudi na nogometnem igrišču. Je morda naključje, da si dva nogometaša na zelenici 
delita rojstni dan? Dijaki so prepričani, da gre za naključje. Pojasnim jim, da gre sicer res za naključje, 
toda verjetnost takega dogodka večja od 0.5, kar je precej več, kot se morda zdi na prvi pogled. Da 
lahko to matematično utemeljimo, je potrebno najprej privzeti nekaj predpostavk. 
 

Kot prvo predpostavimo, da nihče ni rojen 29. februarja. Ostalih 365 dni v letu je enako verjetnih, kar 
pomeni, da ima vsaka oseba enako verjetnost, da se rodi na kateri koli dan od 365 dni v letu. 
Predpostavimo tudi neodvisnost rojstev. Če poznamo rojstni dan nekaterih oseb, nam to ne da 
informacije glede rojstnih dni ostalih oseb. Vendar to ne drži v primeru, če imamo v razredu dvojčka.  

Razmislimo najprej o tem, koliko ljudi bi moralo biti v dvorani, da bi bili popolnoma prepričani, da 
imata dva človeka na isti dan rojstni dan. Z uporabo principa golobnjaka si lahko predstavljamo, da 
imamo v golobnjaku 365 golobjih škatel, od katerih je vsaka označena z datumom. Prva škatla je 
označena z oznako „1. januar“, drugo škatla ima oznako „2. januar“ in tako naprej do zadnje škatle, ki 
je označena z oznako »31. december«. Če imamo več kot 365 golobov, zagotovo vemo, da bosta 
morala vsaj dva goloba deliti isto škatlo. Če imamo torej v dvorani več kot 365 ljudi (k > 365), lahko po 
istem principu povzamemo, da je v tem primeru zagotovljeno, da si bosta dve osebi delili isti rojstni 
dan in je torej verjetnost enaka 1. 
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V drugem skrajnem primeru, če imamo samo enega goloba, pa je seveda popolnoma nemogoče, da bi 
si škatlo delil z drugim golobom. Torej, če imamo le eno osebo v dvorani (k = 1), pa je verjetnost, da bi 
si le-ta delila rojstni dan z drugo osebo enaka 0.  

Predstavim še matematično rešitev problema. Glede na predpostavko, da so vse možnosti enako 
verjetne, lahko uporabimo klasično definicijo verjetnosti: 

 

𝑃𝑃(𝐴𝐴) = š𝑡𝑡. 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 dogodka
𝑐𝑐𝑠𝑠l𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 š𝑡𝑡. 𝑚𝑚𝑠𝑠ž𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟č𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑛𝑛 prostora

                     (1)                                                                                              

 

Imenovalec je nabor vseh možnih rojstnodnevnih kombinacij. Imamo »k« ljudi in vsaka oseba ima 365 
možnosti, zato je skupno število možnosti za vse rojstnodnevne kombinacije 365k.  

Za določitev števca pa moramo prešteti število možnosti dodelitve rojstnih dni »k« ljudem tako, da si 
dve osebi delita rojstni dan. Takšno štetje je precej zahtevno, zato je bolj smiselno izračunati 
komplement, torej število vseh možnosti dodelitve rojstnih dni »k« ljudem tako, da nobeni dve osebi 
nimata istega rojstnega dne. Predstavljajmo si, da vsaki osebi dodelimo številko in da osebe prihajajo 
v dvorano ena za drugo v zaporedju teh dodeljenih številk. Prva oseba ima lahko kateri koli rojstni dan 
in ima 365 možnosti. Druga oseba ima lahko kateri koli rojstni dan, ki ni enak rojstnemu dnevu prve 
osebe, torej ima 364 možnosti. Tretja oseba, ki pride v dvorano, ima lahko kateri koli rojstni dan, ki ni 
enak rostnemu dnevu prve in druge osebe, torej ima 363 možnosti... Zadnja oseba ima (365-k+1) 
možnosti, saj v primeru, da je k=1, mora biti verjetnost 1, ker v tem primeru ni nobene druge osebe, s 
katero bi si ta oseba lahko delila rojstni dan. Tako je število možnosti: 365 ∙ 364 ∙ 363 ∙ … ∙
(365 − 𝑠𝑠 + 1),  za k ≤ 365. 

Sedaj lahko izračunamo verjetnost, da noben rojstni dan ne sovpada: 

P(𝑠𝑠𝑐𝑐𝑏𝑏𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎) = 365∙364∙363∙…∙(365−𝑠𝑠+1)
365𝑠𝑠                                                             (2)                                                                                                  

 

Verjetnost, da ima najmanj en par ljudi v dvorani rojstni dan na isti dan pa je: 

P(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟 1 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎) = 1 − P(𝑠𝑠𝑐𝑐𝑏𝑏𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎)                                              (3)                                                                                                  

 

P(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟 1 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎) = 1 − 365∙364∙363∙…∙(365−𝑠𝑠+1)
365𝑠𝑠                                                             (4)                             

 

Ponazorimo izračun verjetnosti še s številkami in grafom: 

 

P(vsaj 2 osebi si delita rojstni dan) = �
50,7 %, če je 𝑠𝑠 = 23
97,0 %, če je 𝑠𝑠 = 50

99,999 %, če je 𝑠𝑠 = 100
                          (5)                             
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Slika 1: Ponazoritev verjetnosti za rojstnodnevno ujemanje v odvisnosti od števila ljudi. 

 

Razmislimo sedaj še o osnovni intuiciji. Kako je mogoče, da je že pri 23-tih ljudeh v dvorani 50,7 % 
verjetnost, da si dve osebi delita rojstni dan? 23 ljudi je namreč le majhen del od 365 dni v letu. Razlog 
je v presenetljivo velikem številu možnih parov ljudi, ki jih določimo z binomskim simbolom �𝑠𝑠

2� =
𝑠𝑠(𝑠𝑠−1)

2
 .  V primeru, da je število ljudi 23 (k =23), je število možnih parov ljudi �23

2 � = 23(23−1)
2

= 23∙22
2

=
253.                                          
                   V primeru 23 ljudi imamo torej že zelo veliko število možnih parov (253). Vsak od 
teh 253 parov ima lahko rojstni dan na isti dan, zato se seveda ne zdi več tako neintuitivno, da je pri 
23-tih ljudeh v dvorani več kot 50 % verjetnost, da si dve osebi delita rojstni dan. 

 

Monty Hall problem 

Monty Hall problem je zelo znan problem s področja pogojne verjetnosti. Gre za problem treh zaprtih 
vrat in se imenuje po imenu voditelja znane ameriške oddaje »Let's Make a Deal«. Za enimi vrati je 
avto, za ostalimi dvemi vrati pa je koza. Monty najprej izzove tekmovalca, da izbere ena vrata. Voditelj 
nato sam odpre ena izmed preostalih dveh vrat in to tista, za katerimi je koza, ter tekmovalcu ponudi 
možnost zamenjave vrat. Vprašanje je, ali je smiselno, da se tekmovalec odloči za zamenjavo vrat, če 
je njegov cilj, da dobi avto.  

Pri reševanju Monty Hall problema je ključno, da predpostavke eksplicitno definiramo, kajti v 
nasprotnem primeru si lahko različni ljudje problem različno interpretirajo. Predpostavimo, da je na 
začetku verjetnost, da je avto za katerimi koli od treh vrat enaka (tj. 1/3, 1/3, 1/3). Tekmovalec seveda 
želi dobiti avto in ne koze. Ključna predpostavka, ki ponavadi ni eksplicitno navedena, je ta, da Monty 
Hall ve, za katerimi vrati je avto in da bo vedno odprl vrata, za katerimi je koza. Predpostavimo tudi, 
da če ima Monty možnost izbire, katera vrata bo odprl (včasih seveda te možnosti nima), le-ta izbere 
z enako verjetnostjo (tj. 1/2, 1/2). Ta predpostavka je tudi zelo pomembna, toda običajno ni jasno 
navedena.  

Z dijaki v razredu igramo igro s tremi škatlami. Večina dijakov se prvič sreča s tem problemom. Po 
odigranih igrah dijaki menijo, da ni nobene prednosti v primeru zamenjave vrat. Ostane namreč dvoje 
vrat na izbiro in tekmovalec ima 50 %-50 % možnosti, da dobi avto. Pri tem sklepu gre seveda za 
napačno uporabo klasične definicije verjetnosti, ker dijaki enostavno predpostavijo enako verjetnost. 
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Ključni intuitivni podatek je ta, da če npr. Monty odpre vrata 2, vemo, da je za temi vrati koza. Naiven 
pristop bi bil, če bi pogojevali samo na to dejstvo. Pogojevati pa moramo na vse informacije, ki jih 
imamo. Informacija torej ni samo ta, da je za vrati 2 koza, ampak imamo še en ključen podatek in ta 
je, da je Monty odprl vrata 2. 

S prikazom računalniške simulacije problema pa se dijaki začnejo nagibati k odgovoru, da je zamenjava 
vrat smiselna. 

  

Slika 2: Računalniška simulacija problema (vir: https://www.mathwarehouse.com/monty-hall-
simulation-online/). 

 
Predstavim tudi intuitivni pristop Monty Hall problema. Obstajajo različni načini kako se lotiti 
reševanja kompleksnih problemov. Ena od strategij je, da pogledamo enostavnejše ali pa skrajne 
primere. Skrajni primer bi na primer bil, če bi namesto treh vrat imeli sto, tisoč ali pa milijon vrat. 
Predpostavili smo, da imamo namesto treh vrat sto vrat. Za 99. vrati so koze, za enimi vrati pa je avto. 
Tekmovalec najprej izbere ena vrata, nato pa Monty odpre 98 vrat in ponudi tekmovalcu možnost 
zamenjave začetno izbranih vrat s preostalimi še zaprtimi vrati. V tem primeru se večina dijakov odloči 
za zamenjavo vrat. V primeru sto vrat so dijaki prepričani, da je njihova začetna izbira vrat napačna in 
da je avto zagotovo za vrati, ki jih Monty ni odprl. Konceptualno seveda ni nobene razlike, ali imamo 
tri ali pa sto vrat. Razlika je le v tem, da v primeru sto vrat dijakom postane jasno, da verjetnost za 
dvoje, še neodprtih vrat, ni 50 % - 50 %, česar pa v primeru treh vrat ne vidijo. 

Za lažje razumevanje problema predstavim tudi analizo treh različnih scenarijev. V prvem primeru je 
avto za vrati 1, v drugem primeru za vrati 2 in v tretjem primeru za vrati 3. V vseh treh primerih 
uporabimo ”strategijo zamenjave” vrat ter predpostavimo, da tekmovalec vedno izbere vrata 1. Prvi 
primer: Avto je za vrati 1, tekmovalec izbere vrata 1, Monty odpre vrata 2, tekmovalec se odloči za 
zamenjavo vrat (iz vrat 1 na vrata 3). V tem primeru tekmovalec ne dobi avtomobila. 

   

Slika 3: Analiza – strategija zamenjave vrat. 

Nato predstavim celotno tabelo vseh možnih izidov, tako za strategijo “ostati pri prvotni izbiri vrat” 
kot za stategijo “zamenjava vrat”. 

https://www.mathwarehouse.com/monty-hall-simulation-online/
https://www.mathwarehouse.com/monty-hall-simulation-online/
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Slika 4: Analiza vseh možnih izzidov. 

Iz tabele vidimo, da je strategija “ostati pri prvotni izbiri vrat” uspešna v 1/3 primerih. Tekmovalec 
“zmaga” samo v primeru, če na začetku izbere vrata, za katerimi je avto in “izgubi” v primeru, če na 
začetku ne izbere vrat, za katerimi je avto. Strategija “zamenjava vrat” pa je uspešna v 2/3 primerov. 
Tekmovalec “izgubi” samo v primeru, če na začetku izbere vrata, za katerimi je avto in “zmaga” v 
primeru, če na začetku ne izbere vrat, za katerimi je avto. 

Prikažem tudi analizo probema z uporabo drevesnega diagrama. Drevesni diagram je zelo dober način 
za prikaz in analizo Monty Hall problema, ker sam proces poteka v več fazah: tekmovalec izbere vrata, 
avto je za vrati, Monty odpre vrata.  

Predpostavimo, da tekmovalec izbere vrata 1. Velikost drevesa se s to predpostavko zmanjša, s tem 
pa ne izgubimo splošnosti problema. Avto je lahko za katerimi koli od treh vrat, kar ponazorimo s tremi 
vejami. Verjetnosti posameznih vej so glede na predpostavko enake, torej 1/3, 1/3 in 1/3. Monty lahko 
odpre določena vrata; tu moramo sedaj analizirati posamezne primere oziroma različne veje 
drevesnega diagrama: 

a) v primeru, da tekmovalec izbere vrata 1 in je avto za vrati 1, lahko Monty odpre vrata 2 ali 3 in le-
ta izbere, glede na našo predpostavko, z enako verjetnostjo (dve veji: 1/2, 1/2); 

b) če tekmovalec izbere vrata 1 in je avto za vrati 2, Monty nima druge izbire, kot da odpre vrata 3. 
Tu imamo torej le eno vejo z verjetnostjo 1; 

c) če tekmovalec izbere vrata 1 in je avto za vrati 3, Monty nima druge izbire, kot da odpre vrata 2. 
Tu imamo torej le eno vejo z verjetnostjo 1.  
 

 

Slika 5: Monty Hall drevesni diagram. 
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Nato dijakom razložim, kako s pomočjo drevesnega diagrama določimo pogojno verjetnost, da 
tekmovalec zadene avto, v primeru strategije zamenjave vrat in ob pogoju, da je Monty odprl vrata 2.  
Predpostavimo torej, da je Monty odprl vrata 2, kar ponazarjata prva in četrta veja diagrama. Srednji 
veji (2. in 3. veja) drevesnega diagrama sta sedaj popolnoma irelevantni in ju lahko eliminiramo. 
Brezpogojna verjetnost zgornje veje diagrama je 1/3 ∙ 1/2 = 1/6, spodnje veje pa 1/3 ∙ 1 = 1/3 (oz. 
2/6). V tem novem pogojnem modelu bosta imeli pogojni verjetnosti enako razmerje kot brezpogojni 
verjetnosti (1/6 : 2/6 = 1:2), vendar ju je potrebno ponovno normalizirati, da bo njuna vsota enaka 1. 
To naredimo tako, da vrednosti 1 in 2 delimo z njuno vsoto, torej s 3. Na ta način smo verjetnosti 
posodobili v skladu z novo informacijo, da je Monty odprl vrata 2. Pogojni verjetnosti prve in zadnje 
veje drevesnega diagrama sta tako 1/3 in 2/3. Rezultat pove, da je ob pogoju, da je Monty odprl vrata 
2, 2/3 možnosti, da je avto za vrati 3 in 1/3 možnosti, da je avto za vrati 1. Če se torej tekmovalec 
odloči za zamenjavo vrat, ima 2/3 možnosti za uspeh.  

 P(uspeh v primeru zamenjave vrat|Monty odprl vrata 2) = 2
3
                                                                    

(6)                                                                                                                                   

Rezultat bi bil enak v primeru, če bi Monty odprl vrata 3. V tem primeru bi obravnavali srednji veji 
drevesnega diagrama in eleiminirali prvo in četrto vejo. 

 

Zaključek 

V svojem referatu predstavljam, kako lahko dijake navdušimo, da razmišljajo o matematiki tudi na 
drugačen način. Primera sta za dijake zanimiva, saj so zelo motivirani in aktivno sodelujejo pri 
razumevanju in reševanju. Dijaki ugotavljajo, da paradoksi nasprotujejo njihovi intuiciji in zato 
povzročijo presenečenje in željo po raziskovanju. Paradoksi pri dijakih izzovejo moč sklepanja in 
pomagajo razvijati sposobnost reševanja problemov.  

 

Viri: 

[1] Joseph K. Blitzstein and Jessica Hwang, Introduction to Probability, Second Edition, Taylor & 
Francis group, LCC, 2019, 
https://drive.google.com/file/d/1VmkAAGOYCTORq1wxSQqy255qLJjTNvBI/view, dostop: 
20.7.2019 

[2] Joseph K. Blitzstein, Harvard University, Stat 110 lecture videos on YouTube, 
https://goo.gl/i7njSb, dostop: 20. 7. 2019 

[3] J. A. Čibej, Matematika (kombinatorika, verjetnostni račun, statistika), DZS, Ljubljana, 
1994https://statistics.fas.harvard.edu/people/joseph-k-blitzstein 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1VmkAAGOYCTORq1wxSQqy255qLJjTNvBI/view
https://goo.gl/i7njSb
https://statistics.fas.harvard.edu/people/joseph-k-blitzstein
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MATEMATIČNI ČASOPIS  
Virág TADINA BENCE 
Dvojezična osnovna šola I Lendava / 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Kranjčeva 44, 9220 
Lendava 

 

Povzetek: 

Za nižje razrede osnovne šole je na voljo veliko zbirk z nalogami, pobarvankami, križankami, tudi 
revije se vrstijo. V 6. razredu so nekatere izmed teh nalog še zanimive oziroma primerne, v višjih 
razredih je takih nalog, izzivov vedno manj. Za križanke in rebuse odraslih otroci še niso pripravljeni, 
revij, ki bi vzpodbujale matematično oziroma logično razmišljanje učencev od 12. do 15. leta, je malo. 
Pogrešam tudi kratke strokovne matematične članke.  Zato sem sklenila, da bom vodila interesno 
dejavnost  matematični časopis. 

Pri omenjeni dejavnosti smo v šolskem letu 2018/2019 z učenci 6., 7., 8. in 9. razreda reševali in 
sestavljali zanimive matematične naloge ali naloge, ki so bile predstavljene na zanimiv način 
(križanke, rebusi, matematične pobarvanke). Lotili smo se tudi matematičnih vsebin, ki niso izrecno 
zapisane v učnem načrtu. Časa je bilo dovolj tudi za zahtevnejše naloge, naloge s preteklih tekmovanj 
iz matematike in z zunanjih preverjanj, zadali pa smo si tudi cilj, da še sami sestavimo podobne 
naloge in jih rešimo. 

Izšlo je 9 številk v nakladi 25 izvodov, ki sem jih razdelila učencem. Matematični časopis je imel več 
rubrik. Med stalnimi rubrikami so bile Šale/modre misli/pesmi o matematiki, Zgodovina matematike, 
Mala šola logike, Vzorci in zaporedja, Obdelava podatkov, Kombinatorika, Pomembni datumi 
(tekmovanja, pisna ocenjevanja) in Igra. Občasno smo objavili likovne izdelke (vzorce, rozete …) 
učencev, kratka poročila o tekmovanjih s fotografijami in o organiziranih popoldnevih oziroma sobotah 
za nadarjene, ki smo jih prav tako obogatili z vsaj eno skupinsko fotografijo. 

 

Abstract: 

There are many collections of assignments, colouring pages, crossword puzzles and magazines for the 
lower grades of primary school. In the 6th grade, some of these tasks are still interesting and 
appropriate, in the higher grades there is less and less such tasks. Children are not ready for crossword 
puzzles and rebuses for adults, and there are just a few magazines that would encourage mathematical 
or logical thinking of students aged 12 to 15. I also miss short mathematical articles. So I decided to 
run an after school club called The Mathematical Journal. 

In the school year 2018/2019, we solved and composed interesting mathematical tasks or tasks that 
were presented in an interesting way (crosswords, puzzles, mathematical colouring pages) with the 
students of the 6th, 7th, 8th and 9th grade. We also tackled mathematical content that is not explicitly 
involved in the curriculum. There was also enough time for more demanding tasks, tasks from previous 
competitions in mathematics and external tests, but we set ourselves the goal of assembling similar 
tasks ourselves and solving them. 

There were 9 issues in a circulation of 25 copies, which I distributed to the students. The Mathematical 
Journal had several sections. Permanent rubrics included jokes/wise thoughts/poems about 
mathematics, history of mathematics, small school of logic, patterns and sequences, data processing, 
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combinatorics, important dates (competitions, written assessments) and board games. We 
occasionally published drawings (patterns, rosettes…) of students, short reports on competitions and 
organized afternoons or Saturdays for the gifted. We enriched those articles with at least one group 
photo. 

 

Uvod 

 Kot mati dveh malih otrok sem opazovala revije, zbirke nalog in časopise za malčke. Za nižje 
razrede osnovne šole jih je na voljo veliko, nekateri vsebujejo tudi križanke, rebuse, uganke, drugi še 
kratke zgodbe. Mene so zanimale predvsem matematične vsebine, ker so mi dale misliti, da bi bili 
moji učenci v 6., 7., 8. in morda celo v 9. razredu kdaj pa kdaj veseli, če bi jim za reševanje ponudila 
podobne naloge, vendar na njim primernem nivoju. Opazila sem tudi, da se v omenjenih medijih 
konstantno pojavljajo grafomotorične naloge v različnih oblikah. Urednikov ne moti, da nekateri 
bralci še niso dovolj zreli zanje, drugi spet so pa morda te naloge že prerasli. Tudi svojega otroka sem 
opazovala in ugotovila, da tudi njega to ne moti. Najprej so se nespretni prstki še negotovo lotevali 
teh nalog, kasneje pa, ko je nekatere vsebine že usvojil, se je z veseljem lotil kakšne lažje vaje. To mi 
je dalo misliti, da ni potrebno čisto vsake vsebine prilagoditi celotni populaciji bralcev 
Matematičnega časopisa. Tako se je na začetku koledarskega leta 2018 porodila ideja o 
Matematičnem časopisu, saj na tržišču nisem našla nobenega časopisa, ki bi se mi zdel primeren. 

 

Jedro 

 Na začetku šolskega leta 2018/2019 sem ustvarila interesno dejavnost matematični časopis, 
kamor sem povabila učence, ki so se v prostem času radi ukvarjali z matematiko. Z učenci 6., 7., 8. in 
9. razreda smo reševali in sestavljali zanimive matematične naloge in naloge, ki so predstavljene na 
zanimiv način (križanke, rebusi, matematične pobarvanke), preverjajo pa matematično znanje višjih 
razredov osnovne šole. 

 Na zanimiv način je predstavljena naloga matematična pobarvanka. Po enem predstavljenem 
primeru se je veliko učencev navdušilo za izdelavo le-teh. Naloga jim je bila znana že iz nižjih razredov 
(Računanje je igra, Cicido, Ciciban …), na višji stopnji jih srečujejo pri tujih jezikih, pri matematiki pa ne 
več. Učenci so si z lahkoto izmislili različne načine adaptiranja tipa te naloge za višje razrede. Učenka 
7. razreda je za šestošolce sestavila nalogo, ki je preverjala računanje z decimalnimi števili, učenka 9. 
razreda je vključila računske operacije z negativnimi števili, spet druga pa enostavnejše enačbe. 
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Slika 1: Primeri matematičnih pobarvank, vir: arhiv avtorja 

 Vidi se, da so vložili veliko dela tudi v izdelovanje ustreznih sličic. Zanimivo je, da so ob izidu 
časopisa tega odprli pri svojem izdelku in nalogo rešili. Želeli so preizkusiti, ali je dobra. 

 Pri obravnavi koordinatnega sistema so bili učenci spet zelo motivirani, da sestavijo svoje 
naloge za Matematični časopis. Učenci so si izmislili vrsto točk v koordinatnem sistemu, ki jih je 
potrebno povezati v podanem vrstnem redu. Če so bile točke pravilno upodobljene, se je izrisala 
zanimiva slika. Delali so tudi z računalniškim programom Graph, ki jim je omogočil, da so takoj dobili 
povratno informacijo o tem, ali je prišlo do kakšne napake. Spet se lahko opazi, da so učenci veliko 
truda vložili tudi v to, da so sličice razdelane, na trenutke komplicirane. 
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Slika 2: Slika v koordinatnem sistemu, vir: arhiv avtorja 

 Časa je bilo dovolj tudi za zahtevnejše naloge, naloge s preteklih tekmovanj iz matematike in z 
zunanjih preverjanj, zadali pa smo si tudi cilj, da še sami sestavimo podobne naloge in jih rešimo. Tako 
smo z učenci sestavili veliko besedilnih nalog. V 6. razredu so bile to predvsem naloge z deli celote ali 
z razmerji. Ko so avtorji nalog le-te želeli rešiti, so naleteli na težave in pri tem prišli do spoznanja, da 
je pri marsikateri nalogi potrebno upoštevati deljivost naravnih števil. V 7. razredu smo na začetku 
šolskega leta sestavljali naloge o skupnih deliteljih in skupnih večkratnikih, kasneje pa besedilne naloge, 
ki so zahtevale računanje z ulomki. Težave so se pojavile pri tem, koliko podatkov je potrebno podati, 
katerim pogojem morajo ti podatki ustrezati, da je naloga rešljiva oziroma kako bi lahko nalogo 
spremenili, da bi bila primerna za nižje ali višje razrede. S starejšimi učenci smo nekatere naloge 
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poskušali rešiti tudi bolj splošno. V 8. razredu so učenci sestavljali tudi naloge premega in obratnega 
sorazmerja. Več težav so imeli z nalogami obratnega sorazmerja, saj so se spet pojavile zagate glede 
potrebnih in zadostnih podatkov. Devetošolci so radi sestavljali dolge linearne enačbe in dolge izraze s 
spremenljivkami, ki jih je bilo potrebno poenostaviti. 

 V časopisu smo se lotil tudi matematičnih vsebin, ki niso izrecno zapisane v učnem načrtu. 
Primeri nekaterih naslovov: Matematika v kuhinji, Koordinatni sistem v prostoru, Novice iz sveta 
(dobitnica Abelove nagrade, največje praštevilo …), Zanimivosti o številu 𝜋𝜋. Opazila sem, da so jim ti 
članki všeč, če niso predolgi, nujno pa morajo vsebovati kakšno sliko, risbo ali fotografijo. 

 V šolskem letu je izšlo 9 številk v nakladi 25 izvodov, ki sem jih razdelila učencem med učno 
uro ali v odmoru, primer sem razstavila tudi na oglasni deski v učilnici. Tudi učenci, ki niso obiskovali 
interesne dejavnosti, so z veseljem posegali po njih, celo spraševali so, kdaj bo izšla nova številka. 
Nekateri učenci so si časopis samo izposodili pri določenih urah ali v odmoru, potem so ga pa vrnili.  

Z učenci smo naloge zapisali ali narisali na liste, nato sem jih jaz skenirala ali uredila v Microsoft Wordu, 
nekatere strani sem izdelala s programom Lucidpress (lucidpress.com), ki je prosto dostopen na 
internetu in je dal našemu časopisu podobo dejanskega časopisa. Želela sem, da bi bil naš časopis 
barven, razigran in privlačen. Vsaka številka je bila večjezična, naša šola je namreč dvojezična osnovna 
šola, obiskujejo jo pa tudi učenci tujci. 

 Matematični časopis je imel več rubrik. Med stalnimi rubrikami so bile Šale/modre misli/pesmi 
o matematiki, Zgodovina matematike, Mala šola logike, Vzorci in zaporedja, Obdelava podatkov, 
Kombinatorika, Pomembni datumi (tekmovanj, pisnih ocenjevanj) in Igra. Igre smo pri interesni 
dejavnosti poskusili tudi odigrati, nekatere so želeli učenci igrati tudi večkrat. 
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Slika 3: Modre misli o matematiki, vir: arhiv avtorja 

 Občasno smo objavili likovne izdelke (vzorce, rozete …) učencev, kratka poročila o tekmovanjih 
s fotografijami in o organiziranih popoldnevih oziroma sobotah za nadarjene, ki smo jih prav tako 
obogatili z vsaj eno skupinsko fotografijo. Želela sem objaviti tudi kakšen intervju z dobitniki priznanj, 
a se to v tem šolskem letu ni uresničilo. 

 Januarja, februarja in marca smo imeli tematske številke. Januarja o novem letu in letnici 2019, 
februarja o valentinovem in marca o številu π. Nastale so zares kreativne naloge na dane teme, ki sem 
jih učencem predlagala dva ali tri tedne vnaprej. 

 

Zaključek 

 Učenci so sprva Matematični časopis sprejemali bolj kot časopis izključno za nadarjene, jih je 
pa pestrost nalog, tem in barv prepričala, da temu ni čisto tako. Tudi učenci, ki so bili manj uspešni pri 
matematiki, so lahko našli zanimivo čtivo ali primerno nalogo v njem. Matematično bolj uspešni učenci 
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so se pa skozi igro urili v vsebinah, ki smo jih obravnavali. Postopoma so učenci časopis začeli 
sprejemati za svojega, zato želim z interesno dejavnostjo nadaljevati tudi v šolskem letu 2019/2020. V 
II. letniku bomo obdržali stalne rubrike ter uvedli še rubriko, s katero bomo razvijali prostorsko 
predstavo učencev, hkrati pa ostajam odprta tudi za predloge učencev, ki bodo interesno dejavnost 
obiskovali. 
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EVROPSKE STATISTIČNE IGRE IN SPODBUJANJE STATISTIČNE 
PISMENOSTI PRI MATEMATIKI 
Aleš Toman 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 

Povzetek: Statistična pismenost je sposobnost pravilnega razumevanja, uporabe in interpretiranja ter 
kritične presoje podatkov [8]. Osnov statistike se dijakinje in dijaki naučijo pri pouku matematike, 
statistično pismenost pa razvijajo pri vseh predmetih, saj je neločljivo povezana z delom z resničnimi 
podatki v konkretnih problemskih situacijah.  

Statistično pismenost med mladimi v Sloveniji spodbujamo tudi s tekmovanji, eno izmed njih je 
mednarodno ekipno tekmovanje Evropske statistične igre. Šolska raven tekmovanja poteka v obliki 
spletnih kvizov z vprašanji izbirnega tipa, s katerimi tekmovalne ekipe preverijo svoje znanje s področja 
verjetnosti in statistike ter zmožnost razumevanja uradnih statističnih podatkov in poročil. Na državni 
ravni tekmovanja tekmovalne ekipe izvedejo raziskovalno nalogo, v kateri analizirajo podatke danega 
podatkovnega niza [4].  

Kot žirant nacionalne faze tekmovanja v letih 2018 in 2019 bom v referatu predstavil najpogostejše 
napake, ki smo jih zaznali člani strokovne žirije pri ocenjevanju raziskovalnih nalog. Nekatere napake 
so posledica pomanjkljivega znanja matematike in statistike, druge pa posledica neizkušenosti. Prav 
vse napake pa je mogoče odpraviti že z drobnimi nasveti.  

 

Abstract: Statistical literacy is the ability to understand, use, interpret, and critically evaluate data [8]. 
High school students learn the basics of statistics in mathematics but develop statistical literacy skills 
in all courses because these skills are closely related to working with real data in specific problem 
situations. 

In Slovenia, we promote statistical literacy in young people with statistical competitions, and the 
international team competition European Statistical Competition is one of them. The school level of 
the competition includes online quizzes with multiple-choice questions that test the teams' knowledge 
of probability and statistics, and measure their ability to understand official statistical data and 
reports. At the national level, teams prepare surveys in which they analyze a data set provided by the 
Statistical office [4]. 

As a jury member on the national level of competition in 2018 and 2019, I present the most common 
errors that the jury members identified when evaluating the submitted survey reports. Some errors 
are due to mathematical and statistical misconceptions, others are simply due to inexperience. But all 
errors can be eliminated by giving students a few simple pieces of advice. 

 

Uvod 

Tekmovanje Evropske statistične igre v šolskem letu 2019/2020 poteka že tretjič. V znanju statistike in 
statistični pismenosti se bodo med seboj pomerile ekipe iz 17 evropskih držav. V Sloveniji tekmovanje 
organizira Statistični urad Republike Slovenije (SURS) v sodelovanju s Statističnim društvom Slovenije 
in statističnim uradom Evropske unije Eurostatom [4]. Tekmovanje poteka na dveh ravneh, prva raven 
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je nacionalna, druga raven pa evropska. Nacionalno raven tekmovanja še naprej delimo na šolsko in 
državno raven. Na vseh ravneh tekmovanja dijakinje in dijaki tekmujejo v največ tričlanskih ekipah v 
dveh starostno ločenih tekmovalnih skupinah, in sicer  

• v kategoriji A dijakinje in dijaki zadnjih dveh letnikov srednih šol (16-18 let),  
• v kategoriji B pa dijakinje in dijaki prvih dveh letnikov srednjih šol (14-16 let). 

Na šolski ravni tekmovanja ekipe odgovarjajo na 3 sklope po 10 vprašanj izbirnega tipa. Časa za 
reševanje imajo 2 tedna. 

• Sklop a) preverja znanje osnov statistike. Vprašanja so vsebinsko usklajena z učnimi načrti 
matematike v srednjih šolah. 

• Sklop b) preverja poznavanje in uporabo uradnih statističnih virov. Odgovore na vprašanja 
ekipe najdejo s pregledovanjem spletnih strani SURS ali sorodnih institucij. 

• Sklop c) preverja razumevanje vsebine izbrane publikacije s statističnimi podatki. 

Najuspešnejše ekipe se uvrstijo na državno raven tekmovanja. Tam prejmejo obsežen podatkovni niz, 
na osnovi katerega pripravijo statistično raziskovalno nalogo. O njej poročajo na 8 PowerPointovih 
prosojnicah, ki jim lahko dodajo še 2 z metodološkimi pojasnili, strokovna žirija pa jih oceni po vnaprej 
znanih kriterijih. Ekipe so povsem samostojne pri izbiri raziskovalne teme, vprašanj, hipotez, 
podmnožice podatkov ter metod dela. Časa za pripravo naloge imajo 1 mesec. 

Najbolje uvrščene ekipe pripravijo izredno zanimive in kakovostne raziskovalne naloge, nekaj 
najboljših je objavil SURS na svoji spletni strani. A tudi v najboljših izdelkih se najdejo napake in 
nespretnosti.  V skrbi, da se te zaradi objave izdelkov ne bi širile, se sodelavci SURS in člani Statističnega 
društva vključujemo v izobraževanja mentorjev. V nadaljevanju bom predstavil nekaj napak in 
nespretnosti, na katere lahko dijakinje in dijake opozorimo pri pouku matematike. 

 

Povprečje 

Na prvih Evropskih statističnih igrah so tekmovalne ekipe preučevale demografske značilnosti 
Slovenije v letih 2011 in 2016. Podatkovni niz [5] v obliki Excelove datoteke je obsegal 88 spremenljivk 
(starostna, izobrazbena, zaposlitvena struktura prebivalstva, selitve, …) in 213 enot (212 občin + 
Slovenija kot celota) ter pripadajoče metapodatke (podatki o podatkih). Mnogo ekip je v svojih nalogah 
preučevalo spremenljivki 

• povprečna mesečna neto plača v EUR po občini dela in 
• poraba antidepresivov v DDO1 na 1000 prebivalcev na dan. 

Ker pa je težko prikazati podatke za 212 občin, so tekmovalke in tekmovalci občine združevali v 
statistične regije. Poglejmo si izračune za regijo Gorenjska v letu 2016. Sestavlja jo 18 občin, del 
podatkov prikazuje tabela 1.  

Tabela 1: Povprečne mesečne neto plače in porabe antidepresivov v občinah Gorenjske v letu 2016.  

 Občina Plača  
[EUR] 

Antidepresivi  
[DDO / 1000 preb.] Prebivalstvo 

1 Bled    963,03 58,00   7981 
2 Bohinj   828,48 62,05   5149 

 
1 DDO = definirani dnevni odmerek 
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3 Cerklje na Gorenjskem 1404,53 45,49   7569 
 ⋯     

7 Jezersko   925,39 57,13     625 
8 Kranj 1044,37 54,04 56081 

 ⋯     
17 Žiri   935,21 40,00   4841 
18 Žirovnica   994,11 50,04   4392 
 Gorenjska    

Vir: SURS [5]. 

 

Kako določiti povprečno porabo antidepresivov za Gorenjsko? Ker se občine močno razlikujejo v 
številu prebivalcev (npr. Jezersko in Kranj), ne moremo izračunati zgolj povprečja objavljenih vrednosti 

𝜇𝜇 = 58,00+62,05+45,49+⋯+50,04
18

= 54,54.         (1) 

Pravilna je uporaba uteženega povprečja, kjer v števcu najprej določimo skupno porabo 
antidepresivov za vso Gorenjsko, nato dobljeno vrednost delimo s številom vseh prebivalcev 

𝜇𝜇 = 7,981⋅58,00+5,149⋅62,05+7,569⋅45,49+⋯+4,392⋅50,04
7,981+5,149+⋯+4,392

= 56,04      (2) 

Pri tem smo število prebivalcev izrazili v tisočih. Podobno postopamo pri izračunu povprečne plače2. 

 

Vrstični diagram 

Ekipa ALFEGMS33 je v raziskovalni nalogi preučevala antidepresive v Sloveniji [6]. V nalogi najdemo 
vrstični diagram, ki prikazuje porabo antidepresivov po statističnih regijah Slovenije (slika 1). 

 

Slika 1: Prosojnica tekmovalne ekipe ALFEGMS3, Evropske statistične igre 2018. Vir [6]. 

 
2 Ker se podatki o plačah nanašajo na občino dela, bi za pravilno uteževanje objavljenih vrednosti potrebovali 
podatke o številu delovnih mest po občinah. Tega podatka v nizu ni bilo, zato povsem korekten izračun ni bil 
mogoč.  
3 Imena ekip si tekmovalke in tekmovalci izberejo sami. Imena članic in članov niso objavljena.  
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Najprej opazimo, da je pri Gorenjski navedena vrednost 54,54, kar pomeni, da so vse prikazane 
vrednosti določene po napačni metodologiji. Naštejmo še nekaj nespretnosti (ki pa niso napake) na 
diagramu: 

• Navpična os je poimenovana Št. prebivalcev regije, kar ne drži. Os prikazuje regije. 
• Na sliki ni pojasnjena merska enota za porabo antidepresivov. 
• Na vodoravni osi je skala po nepotrebnem zapisana na dve decimalni mesti. 
• Iz slike ni razvidno, za katero leto so pripravljeni izračuni4. 
• Na sliki ni naveden vir podatkov. 

Največja nerodnost diagrama pa je vrstni red regij. Urejene so po kodah, ki jih uporablja SURS 
(Gorenjska ima kodo 09, zato je prikazana na devetem mestu od spodaj navzgor). Ker želimo primerjati 
regije med seboj, bi bil diagram nazornejši, če bi bile regije urejene po naraščajočem ali padajočem 
vrstnem redu porabe antidepresivov [1]. 

Ustavimo se lahko še pri barvah. V nadaljevanju bomo videli še en grafikon iz iste raziskovalne naloge 
in ugotovili, da je vsaki regiji konsistentno določena ista barva. To vsekakor pomaga bralcu, ki želi 
spremljati položaj izbrane regije skozi celotno nalogo. Ker pa različne barve različno dojemamo, pri 
prikazovanju podatkov pazimo, da uporabljamo enakomerne barve in s tem ne poudarimo 
posameznih regij. Vrstični diagrami so pogosto enobarvni [1]. 

 

Stolpčni in linijski diagram ter korelacija 

Čeprav z besedo korelacija pogosto mislimo na splošno povezanost dveh spremenljivk, je korelacija v 
statistiki pogosto le okrajšava za (Pearsonov) korelacijski koeficient  

𝜌𝜌 =
∑ (𝑥𝑥𝑠𝑠−𝜇𝜇𝑥𝑥)(𝑦𝑦𝑠𝑠−𝜇𝜇𝑦𝑦)𝑠𝑠

𝑠𝑠=1

�∑ (𝑥𝑥𝑠𝑠−𝜇𝜇𝑥𝑥)2𝑠𝑠
𝑠𝑠=1 �∑ �𝑦𝑦𝑠𝑠−𝜇𝜇𝑦𝑦�

2𝑠𝑠
𝑠𝑠=1

,          (3) 

ki meri stopnjo linearne povezanosti med spremenljivkama. Korelacijski koeficient je omejen med −1 
in 1 in je lahko enak 0 tudi v primeru, ko sta spremenljivki povezani, a je zveza med njima nelinearna 
(nekaj primerov najdemo na [2]). Če želimo z grafičnimi prikazi zgolj raziskati povezanost med 
spremenljivkama, je bolje besedo korelacija opustiti. 

Ekipa ALFEGMS3 je preučevala povezanost med povprečno mesečno neto plačo in povprečno porabo 
antidepresivov po statističnih regijah Slovenije v letu 2016 (slika 2).  

 
4 Čeprav je letnica razvidna iz ostalih delov naloge, je priporočljivo, da je navedena tudi v diagramu. 
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Slika 2: Prosojnica tekmovalne ekipe ALFEGMS3, Evropske statistične igre 2018. Vir [6]. 

Prikazan diagram vsebuje nekaj nespretnosti: 

• Diagram vsebuje dve navpični osi, pri čemer ni natančno označeno, kateri spremenljivki 
pripada posamezna os, niti niso pojasnjene merske enote. 

• Mrežne črte na grafu so usklajene le s skalo na levi osi, z desno pa ne. 
• Uporaba stolpcev različnih barv onemogoča dobro smiselno pripravo legende. 

Večja težava je uporaba linijskega diagrama za prikaz povprečnih plač. Daljica med posameznimi 
točkami nakazuje povezanost zaporednih vrednosti. Ker pa so regije urejene po administrativnih 
kodah, prikazane povezave nimajo vsebine. Linijske diagrame najpogosteje uporabljamo, kadar v 
podatkih nastopa časovna dimenzija in je vrstni red podatkov naraven in pomaga k razumevanju 
pojava [1].  

Ker regije niso urejene po nobeni izmed obravnavanih spremenljivk, je iz diagrama težko izluščiti 
povezanost med spremenljivkama. Za preučevanje povezanosti je primernejši razsevni diagram, v 
katerem na vodoravno os nanesemo eno spremenljivko, na navpično pa drugo, 12 točk v ravnini pa 
prikazuje 12 regij Slovenije. Katero spremenljivko dati na vodoravno in katero na navpično os, 
določimo s hipotezo. Če preučujemo porabo antidepresivov in jo skušamo pojasniti z uporabo drugih 
demografskih spremenljivk, potem porabo antidepresivov damo na navpično os. 

 

Odstotki in odstotne točke 

Ekipa Nesmrtni je v raziskovalni nalogi preučevala ekonomske odvisnost prebivalstva [7]. Metodologija 
izračunov je podrobno opisana v nalogi, tu jo zgolj na kratko povzemimo: stopnja ekonomske 
odvisnosti otrok je razmerje med številom otrok starosti do 15 let in številom ekonomsko neodvisnih 
prebivalcev, stopnja starostne ekonomske odvisnosti pa razmerje med številom upokojencev in 
številom ekonomsko neodvisnih prebivalcev. Poleg Slovenije so združeno preučevali še prebivalce 
mestnih občin in ostalih občin. Ugotovitve prikazuje slika 3. 
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Slika 3: Prosojnica tekmovalne ekipe Nesmrtni, Evropske statistične igre 2018. Vir [7]. 

Ker diagrama prikazujeta sorodna pojava, sta oblikovno skladna in poravnana. Hitro opazimo izrazito 
povišanje starostne ekonomske odvisnosti med letoma 2011 in 2016. Pa je res tako? Če preverimo še 
skalo na navpični osi, opazimo, da je razpon na levi osi od 0 do 30 %, na desni osi pa le od 36 do 45 %. 
Povišanja na desnem diagramu so res višja, a v enaki skali razlika ne bi bila tako izpostavljena5. 
Opazimo še naslednji nespretnosti: 

• Naslov grafikona govori o povprečnih stopnjah. Zgolj povprečiti stopnje odvisnosti iz 
posameznih občin bi bilo zaradi različno velikih občin narobe. Ekipa je stopnje določila 
pravilno, saj je najprej seštela vse prebivalce in nato izračunala deleže. Beseda povprečne je 
zato v naslovu odveč. 

• Pod sliko so navedene še stopnje rasti v %. Izračun je pravilen, če upoštevamo natančnejše 
vrednosti osnovnih stopenj (vrednosti na grafih so zaokrožene). Kljub temu pa pri vrednostih, 
ki so izražene v odstotkih, pogosteje spremembe navajamo v odstotnih točkah in zgolj 
navedemo razliko med končno in začetno stopnjo. 

 

Zaključek 

Po dveletnem sodelovanju pri Statističnih igrah lahko z gotovostjo trdim, da najboljše ekipe dosežejo 
visoke rezultate pri šolski ravni tekmovanja in pripravijo izjemne raziskovalne naloge na državni ravni 
tekmovanja. Ustreznost izračunov in grafičnih prikazov podatkov sta le dva izmed vidikov, ki jih 
upošteva in točkuje strokovna žirija. Zato lahko med zmagovalnimi izdelki zasledimo tudi naloge z 
napakami in nespretnostmi. Z izobraževanjem mentoric in mentorjev skrbimo, da teh napak v 
prihodnje ne bi bilo. Na vse zgoraj opisane težave lahko dijakinje in dijake opozorimo pri pouku 
matematike. 

 
5 Čeprav Slovenski pravopis [3] zahteva presledek med številko in znakom %, upoštevamo omejitve 
računalniških programov. V grafikonu tega presledka ni. 
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Koristne povezave: 

Statistične igre 2018: https://www.stat.si/statweb/News/Index/6992 in https://www.eso2018.eu/  

Statistične igre 2019: https://www.stat.si/statweb/News/Index/7704 in https://www.esc2019.eu/  

Statistične igre 2020: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8362 in https://www.esc-2020.eu/ 

Statistične igre 2021: https://www.stat.si/statweb/News/Index/9148 in https://www.esc2021.eu/  

Več informacij o zadnji izvedbi iger: https://www.stat.si/igre in statigre.surs@gov.si 
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dostop: 3. 11. 2019 
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INSTANT POSKUSI PRI POUKU FIZIKE  
Sašo Žigon 
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. Maja 15, 5270 Ajdovščina 

 

Povzetek: V prispevku je opisana posebna oblika poskusov, ki jih lahko izvajamo pri pouku fizike v 
osnovni šoli. Ti poskusi so namenjeni hitri potrditvi teoretičnih vsebin, ki jih pri pouku obravnavamo. 
Gre za hitre in estetske poskuse, ki jih učenci izvajajo z univerzalnimi pripomočki. Hitri so z vidika 
učiteljeve priprave, razdelitve pripomočkov, izvedbe poskusa in pospravljanja pripomočkov. Estetski 
so z vidika preprostosti ter izvirnosti pripomočkov in postopkov. Uporaba univerzalnih pripomočkov 
je ključna lastnost teh poskusov in ima na učni proces vrsto pozitivnih učinkov. To so pripomočki, ki 
jih lahko kupimo v trgovini in niso posebej prirejeni za poskus (npr. brizga, matica, elastika …). 
 

 

Uvod 

Poskuse lahko glede na njihov namen razvrstimo v opazovalne, testne in aplikativne. Namen 
opazovalnih poskusov je postavitev neke hipoteze, ki sloni na opaženem rezultatu poskusa. Namen 
testnih poskusov je preverjanje (testiranje) neke hipoteze. V aplikativnih poskusih pa potrjene 
hipoteze uporabimo v koristne namene in za nadaljnje raziskave. 

Tudi v šoli lahko učenci izvajajo različne vrste poskusov. Ta prispevek bo govoril o tako imenovanih 
instant poskusih, ki so namenjeni hitri potrditvi teoretičnih vsebin, ki jih učenci pri pouku 
obravnavajo, zato njihova narava še najbolj sovpada s prej omenjenimi testnimi poskusi. Glavne 
značilnosti tovrstnih poskusov so, da so hitri, estetski in izvedeni z univerzalnimi pripomočki. Čeprav 
beseda »Instant« pogosto vzbudi negativen občutek (npr. instant hrana), je to beseda, ki najbolje 
opiše obliko teh poskusov. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika beseda »instant« pomeni: 

- pripravljeno, narejeno brez dolgega kuhanja; 

- na hitro, na nezahteven način zadovoljiti kako potrebo 

 

Jedro 

Najbrž se večji del učiteljev in učiteljic (v nadaljevanju učiteljev) fizike strinja s tem, da so poskusi nujen 
del poučevanja fizike in da je učinkovito, če čim več poskusov izvedejo učenci sami. Pogosto 
uporabljeno in upravičeno opravičilo, da temu ni tako, je pomanjkanje časa. Instant poskusi lahko 
delno zmanjšajo težavo s pomanjkanjem časa, vendar ne morejo in ne smejo v celoti nadomestiti 
poskusov, ki omogočajo učenje z raziskovanjem. V nadaljevanju so predstavljene tri glavne značilnosti 
instant poskusov: 

1. Poskusi so izvedeni z univerzalnimi pripomočki  
 
Uporaba univerzalnih pripomočkov je glavna značilnost opisanih poskusov. Univerzalni 
pripomočki so tisti, ki jih lahko kupimo v trgovini in niso posebej prirejeni za poskus. Zelo 
uporabni univerzalni pripomočki so: brizga (50 ml, 20 ml, 10 ml …), nerjaveča matica, ščipalka, 
elastika, kroglica iz stiropora,  povoščena vrvica, sukanec, zobotrebec, čajna svečka, slamica, 
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zobotrebec, pisarniška sponka, kronski zamašek, palčka za kavo, vata … 
 
Uporaba univerzalnih pripomočkov pripomore k temu, da: 
 
- lahko poškodovane ali izgubljene pripomočke hitro zamenjamo z novimi;  
- so pripomočki na fotografiji enaki pripomočkom, ki jih ima učenec v roki; 
- so poskusi ponovljivi; 
- so rezultati s strani učitelja napovedljivi in pričakovani; 
- lahko vsak poskus izvedejo učenci tudi doma; 
- lahko gradimo »zbirko poskusov z univerzalnimi pripomočki«, ki je dostopna vsem učiteljem. 
 
Na sliki 1 je prikazan primer uporabe univerzalnih pripomočkov pri poskusu, s katerim 
ugotavljamo, kako je pospešek kotaleče baterije odvisen od naklona klanca. Učenec naredi 
klanec s pomočjo matic M12 in 30 cm dolgega ravnila. Naklon klanca je odvisen od števila 
matic, pri čemer vsaka matica poveča naklon za približno 2 kotni stopinji. Za kotaleče telo 
uporabi baterijo v obliki valja. Opazimo, da so vsi pripomočki univerzalni, cenovno ugodni ter 
učencu dostopni. Med univerzalne pripomočke spada tudi 30 centimetrsko ravnilo, saj je to 
najbolj pogosta mera tovrstnih ravnil v trgovinah. Prednost uporabe ravnila je tudi v tem, da 
pot, ki jo opravi baterija, odčitamo z ravnila in ne potrebujemo dodatnega merilnega 
pripomočka. 

 

Slika 1: Poskus Kotaleča se baterija [1], pri katerem so uporabljeni univerzalni pripomočki: baterija, 
matice M12, ravnilo dolžine 30 cm. 

 

2. Poskusi so hitri 
 
Druga pomembna značilnost hitrih poskusov je, da ne vzamejo veliko časa in kljub temu 
dosežejo svoj namen. 
a) Čas, ki je namenjen učiteljevi pripravi pripomočkov, običajno ni daljši od 2 minut. 

Pripomočki so smiselno shranjeni po posodah (vse brizge v eni posodi, vse elastike v drugi 
posodi …). Tak način hrambe pripomočkov pomeni, da je učitelj v vsakem trenutku 
šolskega leta pripravljen na katerikoli poskus. Posode, v katerih so pripomočki shranjeni, 
so enake in se lahko zlagajo druga na drugo.  
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b) Čas, ki je namenjen razdelitvi pripomočkov, običajno ni daljši od 2 minut. Učitelj postavi 

posode s pripomočki v vrsto. Po pripomočke pride le en učenec iz para. 
 
c) Čas, ki je namenjen pospravljanju pripomočkov, običajno ni daljši od 2 minut. Učenec, ki 

je pripomočke vzel, jih vrne v posode, iz katerih jih je vzel. 
 

d) Čas, ki je namenjen izvajanju hitrega poskusa, običajno ni daljši od 30 minut. 
Priporočljivo je delo v parih. To pripomore k hitrejšemu začetku izvajanja poskusa (ni 
presedanja učencev in obračanja klopi) in k večji aktivnosti posameznega učenca. 
 

 

3. Poskusi so estetski 
 
Estetika je pomembna pri oblačenju, prehrani, tehnoloških napravah in tudi fizikalnih 
poskusih. Če je kdo nanjo dovzeten, so to mladi, zato tega vidika ne smemo podcenjevati. 
Pripomočki, ki jih učenci uporabljajo, naj bodo čisti in nepoškodovani. Če se pripomočki med 
poskusom zmočijo z vodo, jih moramo po poskusu temeljito posušiti (npr. brizge razstavimo 
na dva dela, da voda lažje izhlapi). Take pripomočke je priporočljivo hraniti v odprtih posodah, 
sicer lahko pridobijo neprijeten vonj. K estetiki poskusa pripomorejo tudi preprosto zapisana 
vendar kljub temu natančna in nedvoumna navodila. Ta naj bodo podprta s kvalitetnimi 
fotografijami, na katerih so pripomočki enaki, kot jih ima učenec v roki. Estetika poskusa se 
kaže tudi v preprostosti in inovativnosti pripomočkov in postopkov. Pogosto lahko s 
preprostimi pripomočki in postopki prikažemo zelo zapletene naravne pojave. 
 

V nadaljevanju je na kratko opisanih nekaj primerov instant poskusov.  

Poskus 1: Temperaturno raztezanje plina 
Brizgo, v kateri je 5 ml vode in 15 ml zraka, objamemo z dlanjo. Zaradi segrevanja zraka v brizgi, v eni 
minuti kane iz brizge približno 10 kapljic. Ker lahko z istimi pripomočki na preprost način izračunamo 
tudi povprečno prostornino kapljice, lahko ugotovimo spremembo prostornine zraka v brizgi. 
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Poskus 2: Prehod toplote iz treh prstov na termometer 
Za poskus potrebujemo kroglico iz stiropora in enako veliko kroglico, ki jo izdelamo tako, da 
zmečkamo kos aluminijaste folije. V vsaki kroglici naredimo s svinčnikom vdolbino, v katero vstavimo 
termometer. Kroglico primemo s tremi prsti in opazujemo naraščanje temperature termometra. Da 
temperatura termometra, ki je vstavljen v aluminijasto kroglico, hitreje narašča, je dobro razvidno že 
na kapljevinskem termometru. Poskus je zanimiv tudi zato, ker vzrok za različno hitrost segrevanja 
termometrov ni le razlika v toplotni prevodnosti. 

  
 

Poskus 3: Hidrostatični tlak 
Rezervoar brizge, ki ima na izhodu pritrjeno 7 cm dolgo cevko, se izprazni hitreje kot rezervoar brez 
cevke, kar kaže na odvisnost hidrostatičnega tlaka od višine stolpa vode. Zelo preprosto je tudi 
merjenje odvisnosti prostornine od časa, saj ima rezervoar natisnjeno merilno skalo.  

  
 

 

Poskus 4: Vodni tok 
Za poskus potrebujemo dva rezervoarja brizg s prostornino 50 ml in vsaj pol metra cevi, s katero 
povežemo izhoda rezervoarjev. Z merjenjem časa lahko raziskujemo, kako je vodni tok odvisen od 
višinske razlike med gladinama v brizgah. 
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Zaključek 

Instant poskusi lahko zelo popestrijo pouk fizike.  Namenjeni so temu, da učenci v čim krajšem času, 
čim več pridobljenih teoretičnih znanj preizkusijo, potrdijo in utrdijo v praksi.  Pripomočki, s katerimi 
izvajamo tovrstne poskuse, naj bodo univerzalni, čim bolj preprosti in estetski. Poskusi naj bodo 
zasnovani tako, da so hitri v smislu priprave in razdelitve pripomočkov ter hitri v smislu same izvedbe 
poskusa.  Ti poskusi ne smejo biti edina oblika poskusov. Učencem moramo ponuditi tudi poskuse, ki 
so namenjeni učenju z raziskovanjem. To so poskusi, ki dopuščajo več stran poti in od učencev 
zahtevajo več samostojnosti, iznajdljivosti in kreativnosti. 

 

Viri: 

[1] Fizika 9, Samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v devetem razredu osnovne šole, S. 
Žigon, M. Pintarič, Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana, 2017   
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Načrtovanje, izvedba in učinek samostojnega raziskovalnEga dela 
nadarjenih dijakov PRI FIZIKI 
Marko Jagodič 
II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor 

 

Povzetek: Samostojno raziskovalno delo dijakov ima pred drugimi oblikami dela z nadarjenimi dijaki 
veliko prednosti. Kljub besedi »samostojno« je ta oblika načrtovan in voden proces, ki od učitelja 
zahteva veliko priprav. Na podlagi izkušenj z mentoriranjem raziskovalnega dela na II. gimnaziji 
Maribor v prispevku natančneje opredeljujemo posamezne korake dijakovega raziskovanja in 
učiteljevo vlogo pri njem. Kot primer predstavljamo raziskovalni projekt dijakinje programa 
Mednarodna matura. 

Uvod 

Dijakova nadarjenost na posameznem področju sama po sebi še ne zagotavlja, da bo dijak na tem 
področju kasneje v življenju tudi uspel. Potrebno je ustvariti pogoje, v katerih bo nadarjen dijak 
pridobil znanje, veščine, delovne navade in motivacijo za učenje, ki so ključni, da bo lahko svoje 
potenciale tudi razvil. Pri tem je ključna vloga učiteljev, ki pa v večini primerov tekom svojega študija 
niso bili posebej usposobljeni za delo z nadarjenimi dijaki. Na dodatnih izobraževanjih se učitelji 
lahko seznanijo s teorijo in primeri dobre prakse, vsakemu posamezniku pa je prepuščeno, da to 
znanje prenese v učilnico, pri tem pa se mora zanesti predvsem na svoj občutek za pedagoško delo in 
izkušnje. To seveda ne velja samo za delo z nadarjenimi, ampak za delo z dijaki nasploh. 

Delo z nadarjenimi dijaki pri fiziki lahko poteka na različne načine. Učitelj lahko nadarjenega dijaka 
vzpodbuja k reševanju zahtevnejših nalog v okviru snovi pri pouku, vodi ga lahko pri širjenju in 
poglabljanju znanja, nudi mu lahko pomoč pri pripravi na tekmovanja iz fizike ali ga mentorira pri 
samostojnem raziskovalnem delu. Menimo, da slednje predstavlja najbolj celovit in poglobljen 
pristop dela z nadarjenimi dijaki pri fiziki, ki pa je hkrati najbolj zahteven za učitelja. Kljub temu, da 
gre za samostojno delo dijaka, je vloga učitelja v tem procesu ključna. Učitelj mora dijaka na proces 
raziskovalnega dela pripraviti, ga skozi ta proces voditi in dijakovo delo ovrednotiti, da ga lahko dijak 
ustrezno izboljša. Vse to mora narediti tako, da stvari ne naredi namesto dijaka, ampak dijaku 
pomaga, da ji ta naredi sam. Čeprav zveni protislovno, bolj kot je dijakovo delo samostojno, več dela 
ima učitelj. 

V primerjavi z drugimi oblikami dela z nadarjenimi dijaki, kjer je v ospredju pridobivanje 
poglobljenega znanja, lahko k didaktičnim ciljem dijaškega raziskovalnega dela dodamo še 
pridobivanje eksperimentalnih veščin, razvijanje kritičnega mišljenja, ročnih spretnosti, 
samoiniciativnosti in odgovornosti. Pogosto za nadarjene dijake, ki so sposobni brez težav posegati 
po najvišjih mestih na tekmovanjih iz fizike, raziskovalno delo predstavlja precejšen zalogaj. Na 
tekmovanjih so lahko uspešni, tudi če do tekmovanja ne predelajo celotne snovi ali rešijo vseh nalog, 
pri raziskovalnem delu pa morajo  do roka oddati končan izdelek. Da jim to uspe, morajo narediti 
veliko posameznih korakov, ki jih morajo dobro časovno načrtovati. Če kakšnega problema med 
raziskovalnim delom ne znajo rešiti, so posledice veliko hujše, kot če se jim to zgodi med pripravami 
na tekmovanje. Zaključek njihovega dela ni test, ki so jih vajeni pisati pri pouku, ampak poročilo o 
lastnem raziskovalnem delu. Poleg tega se pri raziskovalnem delu dijak v določeno tematiko veliko 
bolj poglobi, kot bi se, če bi reševal le računske probleme. Ti so običajno zaprtega tipa, rezultat je 
samo en in dijak ga lahko preveri v rešitvah. Pri samostojnem raziskovalnem delu pa gre za reševanje 
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problemov odprtega tipa, kjer dijak svoje rezultate samoevalvira in jih primerja z rezultati drugih, če 
so ti na voljo. Pomemben vidik raziskovalnega dela je tudi ta, da se dijaki soočijo s pravo naravo 
reševanja problemov. Pogosto so rezultati, ki jih dijaki dobijo, pomanjkljivi ali ne potrjujejo njihovih 
pričakovanj. Včasih se eksperimenta sploh ne da izvesti ali pa so rezultati neuporabni. To dijakom 
pogosto jemlje voljo, a je na koncu zadovoljstvo toliko večje, ko jim uspe kak preboj. Samostojno 
raziskovalno delo bi lahko opisali tudi kot zaporedje prebojev, ob katerih dijak poglablja ter širi svoje 
znanje in veščine. 

 

Izvedba samostojnega raziskovalnega dela in učiteljeva vloga pri tem 

Samostojno raziskovalno delo od dijaka zahteva določeno število korakov in učitelj ga mora na 
vsakem izmed njih na ustrezen način voditi. Na podlagi izkušenj, ki jih imamo na II. gimnaziji Maribor 
z mentoriranjem raziskovalnih nalog in razširjenih esejev6, bi posamezne korake opredelili na 
naslednji način. Ključnega pomena je, da si dijak v okviru teme zastavi dobro definiran raziskovani 
problem. Najbolje je, da je ta zapisan v obliki vprašanja. Nato mora v literaturi predelati vsebine, ki 
so pomembne za rešitev tega problema. V nadaljevanju mora načrtovati primeren in izvedljiv 
eksperiment, kar pomeni, da naredi seznam opreme in materiala ter podroben raziskovalni načrt. 
Eksperiment mora izvesti in pridobiti dovolj ustreznih podatkov za rešitev problema. Podatke mora 
analizirati in izračunati ustrezne količine. Podatke in rešitve mora na ustrezen način predstaviti. 
Rezultate mora primerjati s tistimi iz literature ali pa z rezultati fizikalnih modelov. Na podlagi 
rezultatov mora podati rešitev raziskovalnega problema. Ovrednotiti mora svojo metodo, podatke in 
rezultate, zato mora v analizo ustrezno vključiti merske napake. Na koncu mora predlagati izboljšave 
in možne razširitve svoje raziskave. Vloga učitelja je, da dijaka seznani s posameznimi koraki, mu 
svetuje, kako se jih lotiti in mu pomaga, ko dijak ne ve, kako naprej. Da je pri tem lahko učinkovit, 
mora nekaj teh korakov narediti tudi sam. To pomeni, da mora sam pregledati literaturo, predelati 
teoretični del, narediti izračune in preizkusiti eksperimente. To od učitelja zahteva precejšen vložek, 
pri čemer pa dela ne opravlja namesto dijaka, ampak vzporedno z njim. V želji, da bi dijak prejel 
dobro oceno ali bil uspešen na tekmovanju, učitelji pogosto preveč posegamo v proces dijakovega 
raziskovanja in jih s tem povzročimo, da cilji samostojnega raziskovanega dela niso doseženi. 

Posamezne korake dijakovega raziskovanja povzema Tabela 1, ki podrobneje opredeljuje tudi vlogo 
učitelja pri posameznih korakih. Kot izjemno učinkovito se izkaže, če učitelj dijaka vzpodbuja k rešitvi 
posameznih težav s postavljanjem vprašanj in ne z odgovarjanjem nanje. 

Tabela 1: Koraki, ki jih mora pri samostojnem raziskovalnem delu narediti dijak in učiteljeva vloga pri 
tem.  

Koraki v raziskovalnem delu Vloga učitelja 
izbira ustrezne teme in 
raziskovanega problema 

Učitelj naj dijaku pusti čim bolj proste roke pri izbiri teme. 
Nikakor naj teme ne »razpiše«. Pomaga pa mu naj pri 
oblikovanju dobro definiranega raziskovalnega problema, saj je 
to ključen del uspešne raziskave. 

teoretična obravnava Učitelj naj dijaku pomaga pri iskanju ustrezne literature. Brez nje 
dijak ne bo mogel začeti raziskovati. Če je potrebno, mu naj 
pomaga tudi pri razumevanju literature. 

 
6 Razširjen esej (angl. Extended Essay) je raziskovalna naloga, ki jo morajo dijaki opraviti v času izobraževanju 
na programu Mednarodna matura. 
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načrtovanje eksperimenta Učitelj naj pomaga dijaku pri načrtovanju eksperimenta, pri 
čemer mora njegovo metodo omejiti na material in opremo, ki 
je na šoli prisotna ali se jo da nabaviti. Dijaka naj s postavljanjem 
vprašanj vzpodbuja k izboljšavam metode. 

izvedba eksperimenta Učitelj naj bo prisoten pri izvedbi eksperimenta. Dijaka naj s 
postavljanjem vprašanj vzpodbuja k izboljšavam izvedbe. 

analiza podatkov in izračuni Učitelj naj dijaku pomaga le v primeru težav. 
predstavitev podatkov in 
rezultatov 

Te korake naj dijak izvede samostojno. Učitelj naj poda 
komentarje takrat, ko pregleda dijakovo poročilo, pri čemer naj 
ne posega v dijakovo besedilo. Učitelj naj dijaka vnaprej seznani, 
da bo nalogo pregledal in komentiral samo enkrat. 

primerjava rezultatov 
rešitev raziskovalnega 
problema na podlagi podatkov 
vrednotenje metode, podatkov 
in rezultatov na podlagi 
merskih napak  
možne izboljšave in razširitve 
raziskave 

 

Primer raziskovalnega projekta dijakinje v programu Mednarodne matura na II. gimnaziji Maribor 

Dijakinja, ki je bila izjemno nadarjena za področje naravoslovja, je pripravila svoj razširjeni esej iz 
področja fizike. Spodaj so na kratko opisani bistveni koraki njenega raziskovanja [3]. 

Izbira ustrezne teme in raziskovanega problema 
Dijakinja se je odločila7, da bo raziskala širjenje longitudinalnega vala na viseči vzmeti. Postavila si je 
raziskovalni problem: Kako se hitrost longitudinalnega vala spreminja s položajem na viseči vzmeti, ki 
je raztegnjena zaradi lastne teže? 

Teoretična obravnava 
Dijakinja je problem najprej obravnavala teoretično. Izračunala je, kako se viseča vzmet raztegne 
zaradi lastne teže. Izpeljala je enačbo za lego ovojev vzmeti, ko ta visi, 
 

𝑦𝑦′ = �1 + 𝑀𝑀𝑔𝑔
𝑠𝑠𝑘𝑘

� 𝑦𝑦 − 𝑀𝑀𝑔𝑔
2𝑠𝑠𝑘𝑘2 𝑦𝑦2, (1) 

 
kjer je 𝑦𝑦′ lega določenega ovoja na raztegnjeni vzmeti merjeno od mesta vpetja, 𝑦𝑦 lega tega ovoja na 
neraztegnjeni vzmeti, 𝑀𝑀 masa vzmeti, 𝐿𝐿 dolžina neraztegnjene vzmeti, 𝑠𝑠 koeficient vzmeti in 𝑔𝑔 težni 
pospešek. Nato je izpeljala enačbo8 za hitrost širjenja zgoščine na viseči vzmeti v odvisnosti od njene 
lege na vzmeti, 
 

𝑐𝑐 = �𝑠𝑠𝑘𝑘′𝑘𝑘
𝑀𝑀

��1 + 𝑀𝑀𝑔𝑔
𝑠𝑠𝑘𝑘

�
2

− 2𝑀𝑀𝑔𝑔
𝑠𝑠𝑘𝑘2 𝑦𝑦′, (2) 

 
kjer je 𝐿𝐿′ dolžina raztegnjene vzmeti. 

 
7 Najprej je želela raziskati, kako se izkoristek fotovoltaične celice spreminja z njeno temperaturo, a 
preliminarne meritve niso dale vzpodbudnih rezultatov. 
8 V razširjenem eseju dijakinje je enačba zapisana v neokrajšani obliki. 
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Načrtovanje eksperimenta 
Dijakinja je kot vzmet uporabila plastično igračo »slinky«, hitrost valovanja na vzmeti pa je določala z 
analizo video posnetka širjenja zgoščine navzdol po vzmeti. Uporabila je fotoaparat z možnostjo 
snemanja s 120 slikami na sekundo, stojalo za fotoaparat, video luč, stativni material, lepilni trak, 
meter, kljunasto merilo, tehtnico, digitalni merilnik sile in vmesnik Vernier, računalnik in program 
Logger Pro. Pripravila je natančen raziskovalni načrt, v katerem je poleg same meritve širjenja 
zgoščine na raztegnjeni vzmeti načrtovala še meritve lastnosti vzmeti in analizo širjenja valovanja po 
vodoravni vzmeti, ki je enakomerno raztegnjena z določeno silo. 

Izvedba eksperimenta 
Dijakinja je eksperiment izvedla v naslednjih korakih: 

1. Izmerila je dolžino neraztegnjene vzmeti in njeno maso. 
2. Vzmet je raztegovala v vodoravni smeri in pri tem merila sile in pripadajoče raztezke. 
3. Z video-analizo je izmerila čas, ki je potreben, da zgoščina prepotuje vodoravno vzmet (Slika 

1 a). 
4. Na podlagi fotografije je izmerila lastnosti viseče vzmeti, in sicer njeno dolžino, ter položaje 

posameznih ovojev (Slika 1 b). 
5. Z video-analizo je določila položaje zgoščine na različnih slikah video posnetka na viseči 

vzmeti (Slika 1 c). 

Vse meritve je ponovila večkrat, da je lahko določila merske napake. 

 

Slika 1: Prikaz posameznih eksperimentov: a) analiza širjenja zgoščine po vodoravni9 vzmeti, b) 
določanje položajev posameznih ovojev na viseči vzmeti, c) analiza premikanja zgoščine po viseči 
vzmeti. [3] 

 
9 Izkazalo se je, da je trenje preveliko, če se vzmet dotika tal, zato je dijakinja vzmet obesila, kakor kaže Slika 1 
a. 
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Analiza podatkov in izračuni 
Dijakinja je izmerjene podatke analizirala v naslednjih korakih: 

1. Iz meritev raztezka vodoravne vzmeti pri določenih silah je določila konstantno vzmeti 𝑠𝑠 =
(0,26 ± 0,04) N/m. 

2. Iz časa, ki je potreben, da zgoščina prepotuje vodoravno vzmet, je določila hitrost valovanja 
na enakomerno raztegnjeni vzmeti 𝑐𝑐 = (2,68 ± 0,05) m/s. 

3. Enačbo (2) je zapisala za primer, ko je vzmet enakomerno raztegnjena (𝑀𝑀 = 0, 𝐿𝐿 = 𝐿𝐿′) in z 
njo izračunala hitrost valovanja na enakomerno raztegnjeni vodoravni vzmeti 𝑐𝑐 =
(2,7 ± 0,2) m/s. 

4. Lege posameznih ovojev na viseči vzmeti, ki jih je izmerila na podlagi fotografije, je narisala v 
odvisnosti od lege teh ovojev na neraztegnjeni vzmeti (Slika 2). 

5. Iz izmerjenih leg zgoščine ob različnih časih je določila hitrost zgoščine in jo narisala v 
odvisnosti od lege na raztegnjeni vzmeti (Slika 3).  

 

Slika 2: Graf lege ovojev na viseči vzmeti v odvisnosti od lege na neraztegnjeni vzmeti. Vsaka točka 
predstavlja en ovoj. [3] 

 

Slika 3: Graf hitrosti zgoščine v odvisnosti od lege na viseči vzmeti. [3] 

Primerjava rezultatov 
Dijakinja rešitve svojega raziskovalnega problema ni našla v literaturi, zato je lahko primerjala le 
rezultate, ki jih je dobila s teorijo in eksperimentom. S tem namenom je določila tudi hitrost zgoščine 
na vodoravni vzmeti, kjer je bilo ujemanje med teorijo in eksperimentom zelo dobro. S tem je 
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potrdila veljavnost svojega modela za poseben primer enakomerno raztegnjene vzmeti. Primerjala je 
lahko tudi izračunane in izmerjene lege posameznih ovojev na viseči vzmeti. Na Sliki 2 je poleg 
eksperimentalnih točk prikazana še krivulja, ki jo je narisala na podlagi Enačbe (1), pri čemer so vse 
količine v enačbi izmerjene in torej ne gre za prilagajanje funkcije izmerjenim točkam. Ujemanje med 
eksperimentom in teorijo je dobro. Najpomembnejša je bila primerjava hitrosti zgoščine na viseči 
vzmeti. Na Sliki 3 je poleg izmerjenih točk prikazana tudi krivulja narisana na podlagi Enačbe (2). Tudi 
v tem primeru so bile vse količine eksperimentalno določene. Ujemanje je v okviru napak dobro, 
čeprav je očitno, da je ujemanje slabše pri višjih hitrostih. 

Rešitev raziskovalnega problema 
Na podlagi dobrega ujemanja med teorijo in eksperimentom, je dijakinja zaključila, da je bila njena 
analiza, tako teoretična kot eksperimentalna, ustrezna. Na svoje raziskovalno vprašanje je odgovorila 
tako: Odvisnost hitrosti širjenja valovanja po viseči vzmeti od lege na vzmeti dobro opisuje Enačba 
(2). 

Vrednotenje in možne izboljšave 
Pri vrednotenju svoje metode, podatkov in rezultatov je dijakinja med drugim ugotovila, da so 
najverjetnejši razlog za odstopanje med teoretično krivuljo in izmerjenimi točkami (Slika 3), težave, ki 
jih je imela pri določanju lege zgoščine na video posnetku. Predlagala je uporabo temnejše vzmeti, ki 
bi bila bolje vidna. Smiselna se ji je zdela tudi uporaba kamere, ki omogoča snemanje z več slikami na 
sekundo. Izpostavila je tudi dejstvo, da je vzmet dolga in da jo kamera »vidi« pod različnimi koti, zato 
so bile slike in posnetki na straneh nekoliko popačeni. Predlagala je krajšo vzmet ali snemanje z večje 
razdalje. Menila je, da je ujemanje med izmerjenimi in izračunanimi legami ovojev na viseči vzmeti 
(Slika 2) slabše na dnu vzmeti, saj so tam ovoji bližje skupaj in jih je bilo težje prepoznati. Omenila je 
tudi, da je pri merjenju hitrosti širjenja valovanja na vodoravni vzmeti ta morala viseti (Slika 1 a), 
tako da se ni dotikala tal, saj je v nasprotnem primeru trenje preveč vplivalo na meritve. Enakomerna 
raztegnjenost viseče vzmeti je bila zato samo predpostavka, ki pa se je izkazala za dobro. 

 

Učiteljev prispevek pri opisanem raziskovalnem projektu 

Pri izvedbi opisanega raziskovalnega projekta in pripravi poročila je bila vloga učitelja predvsem 
svetovalna. Da pa je lahko dijakinji nudil ustrezno pomoč, je predhodno pregledal obstoječo 
literaturo, predelal teorijo, izpeljal enačbe, preveril eksperimentalno opremo in testno izvedel 
osrednji eksperiment merjenja hitrosti zgoščine po viseči vzmeti. Razprave, ki sta jih imela dijakinja 
in učitelj, so se navezovale pretežno na teoretični del in izpeljavo enačb, kjer sta se dijakinjin in 
učiteljev pristop nekoliko razlikovala. Obveljal je dijakinjin pristop, ki je bil prav tako ustrezen. V zvezi 
z načrtovanjem eksperimenta je učitelj dijakinjo vprašal, če meni da bo 30 slik na sekundo dovolj, da 
bo lahko opazovala gibanje zgoščine. Dijakinja je na podlagi izračuna ugotovila, da je ustrezna hitrost 
120 slik na sekundo. Pri izvedbi eksperimenta, analizi podatkov in pripravi poročila dijakinja ni 
potrebovala pomoči, je pa učitelja redno seznanjala z napredkom. Učitelj je prebral prvo različico 
poročila in podal svoje komentarje, na podlagi katerih je dijakinja pripravila končno različico. 

 

Zaključek 

Samostojno raziskovalno delo dijakov je najbolj celovit in poglobljen pristop dela z nadarjenimi dijaki 
pri fiziki. Dijaki skozi raziskovalno delo pridobivajo poglobljeno znanje in razvijajo eksperimentalne 
veščine, kritično mišljenje, ročne spretnosti, samoiniciativnost in odgovornost. Reševanje odprtih 
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problemov je pristnejše od reševanja zaprtih problemov, saj je bliže temu, s čimer se bodo dijaki 
soočali na svojih kariernih poteh. Dijakovo raziskovalno delo je smiselno razdeliti na podrobnejše 
korake in z njimi seznaniti dijaka. Tudi učitelj mora vzporedno z dijakom narediti nekaj teh korakov, 
saj lahko le tako dijaku učinkovito nudi pomoč. Ta mora biti ravno pravšnja, da problemov učitelj ne 
rešuje namesto dijaka. Učinkovita metoda je postavljanje vprašanj, s katerimi učitelj dijaka 
vzpodbudi k pravilnemu razmišljanju. Predstavljen primer raziskovalnega projekta demonstrira 
posamezne korake v raziskovalnem delu dijakinje in učiteljevo vlogo pri tem. 

 

Viri: 

[1] Extended essay guide, International Baccalaureate Organization, 2019 

[2] T. Bezić in dr., Akceleracija in drugi sodobni pristopi za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi 
učenci in dijaki, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019 

[3] N. Štumberger, Longitudinal wave on a heavy spring, Razširjeni esej iz fizike, 2019 
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SOCRATIVE PRI POUKU FIZIKE  
Alenka Mravljak  
OŠ Brezno Podvelka, Brezno 78, 2363 Podvelka 

 

Povzetek: Socrative[1] je aplikacija za ustvarjanje različnih kvizov, ki jo lahko uporabljamo na vseh IKT 
napravah, tablicah, telefonih ter računalnikih. Program lahko uporabimo v vseh delih učne ure, 
nekoliko manj pri pridobivanju novih znanj. Uporabimo jo lahko celo za ocenjevanje znanja. Program 
ima že vgrajen sistem formativnega spremljanja znanja, saj lahko s pomočjo izhodnih listkov (Exit 
Ticket) preverimo, koliko učenci razumejo usvojeno snov. Učenci z učiteljem sodelujejo s pomočjo 
pametnih telefonov (tablic, tudi računalnika), kar daje učni uri poseben čar, otrokom pa motivacijo za 
delo. 

 

Uvod 

Danes, ko nas tehnologija spremlja na vsakem koraku v našem življenju, je pomembno, da znamo 
učitelji to tehnologijo vnašati tudi v učni proces. Tudi naši učenci morajo uvideti, da moderna 
tehnologija ni samo za igranje igric in za mnoga socialna omrežja, ampak jo lahko koristno uporabimo 
tudi pri pouku. Na spletu obstaja veliko zanimivih aplikacij, ki jih lahko učitelj uporabi pri pouku fizike. 
Ena takšnih je tudi Socrative. 

 

Socrative pri pouku 

Za delo s programom se prijavimo na spletni strani https://.socrative.com/teacher/. Uporaba osnovne 
verzije programa je brezplačna in nudi učitelju vse kar potrebujemo, da napravimo učne ure zanimive 
in interaktivne. Obstaja tudi nadgradnja programa (verzija PRO), ki pa je seveda plačljiva. S programom 
tvorimo in sestavljamo različne kvize, vanj vstavljamo slike, datoteke in filmčke različnih formatov. Pri 
sestavljanju kviza ima učitelj na voljo tri tipe vprašanj: 

- vprašanja z več odgovori, kjer ima učitelj možnost, da označi pravilni (ali več pravilnih) 
odgovorov, 

- naloge oziroma vprašanja, kjer učenec določa pravilnost zapisov (pravilno, nepravilno) ter 
- vprašanja, kjer zahtevamo kratek odgovor. 

Učenci kviz rešujejo individualno ali kot skupina, med seboj pa lahko tudi tekmujejo. Prednost 
programa je, da lahko sam kviz vedno tudi natisnemo in ga lahko učenci rešujejo brez pametnih 
naprav. Velikokrat se namreč zgodi, da učenci sicer prinesejo svoje telefone, med samo izvedbo kviza 
pa se med reševanjem ''izgubijo, zatipkajo''.  V ta namen učencem ponudimo kviz, ki smo ga 
predhodno natisnili (imamo vedno v rezervi). Kot primer si oglejmo del kviza Enakomerno gibanje. Z 
njim preverimo znanje v 9.razredu. Na sliki 1 je prikazan izpis kviza, ki ga učenec rešuje pisno. Na vrhu 
lista je naslov kviza, na desni strani pa zapišemo, koliko točk je učenec zbral. Prav tako lahko učencu 
njegovo reševanje kviza v celoti natisnemo (slika 2), učenci pa si ga vložijo v svoje zvezke ali mape.   Ob 
tem napravijo tudi popravo napačno rešenih nalog.

https://.socrative.com/teacher/
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Slika 6: Reševanje kviza brez pametnih naprav 

 

Slika 7: Kviz Enakomerno gibanje-reševanje učenca 

 

Učitelji dobimo takojšnjo povratno informacijo o rezultatih učencev in skupine kot celote. Rezultate kviza 
lahko izvozimo kot datoteko pdf ali excel. Prebiramo lahko podatke po učencih ali po vprašanjih ter tako 
ugotavljamo, kje se naši učenci nahajajo po znanju oziroma kje imajo težave.  

Sama program uporabljam na začetku učnega sklopa, da preverim predznanje učencev v okviru 
formativnega znanja in tako lažje načrtujem delo v nadaljevanju. Predstavljam primer uporabe pri svetlobi 
v 8. razredu (slika 3). Učenci 8.razreda o svetlobi že veliko vedo, saj so se s to temo srečali že v 7. razredu. 
Sama na takšen način preverim, kaj že znajo in kje so tiste šibke točke, ki jih bomo v razredu še ponovili in 
nadgradili.  

 

Slika 8: Del kviza Svetloba 

 

S programom znanje tudi pogosto utrjujem. Kot primer kviza v 8. razredu predstavljam sklop Uvod v fiziko 
(slika 4) ter v 9. razredu električni tok (slika 5). Lahko bi ga uporabila tudi za ocenjevanje znanja, vendar 
tega zaenkrat še ne prakticiram.  



93 
 

 

Slika 9: Kviz Uvod v fiziko-reševanje učenca 

 

 

Slika 10: Kviz Električni tok 

Program ima že vgrajen sistem formativnega spremljanja znanja, saj lahko s pomočjo izhodnih listkov 
(Exit Ticket) preverim, koliko učenci razumejo usvojeno snov. Na voljo imam tri vprašanja. V prvem 
vprašanju sam program sprašuje, koliko učenci razumejo današnjo snov, v drugem vprašanju morajo 
opisati, kaj so se danes naučili. Pri tretjem vprašanju imam možnost postaviti lastno vprašanje, na 
katerega odgovorijo učenci (slika 6). Program je sicer v celoti v angleščini, vendar imajo učenci dovolj 
znanja, da vprašanja razumejo. 

 

Slika 11: Exit ticket učenca 
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Zaključek 

Program nudi veliko možnosti, da učenčevo znanja utrjujemo in preverjamo. Paziti moramo, da ga ne 
uporabljamo prepogosto, saj je še vedno najpomembneje, da naloge rešujemo pisno. Seveda je ob 
koncu učne ure učitelj tisti, ki mora slediti standardom znanja in kritično ovrednotiti, koliko je k 
usvojitvi učnih ciljev in standardov znanja pripomogla uporaba novih tehnologij. 

 

Viri: 

[1] Socrative, https://socrative.com/, dostop: 28. 10. 2019   

  

https://socrative.com/
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DELO Z NADARJENIMI UČENCI NA PODROČJU MATEMATIKE  
Nataša Pavšič 
OŠ Puconci, Puconci 178, 9201 Puconci 

Povzetek:  

Nadarjenim učencem na področju matematike je potrebno že pri samem pouku delo diferencirati in 
individualizirati, da ostanejo visoko motivirani in razvijejo svoje potenciale. Kot učiteljica to dosežem 
z aktivnimi metodami in oblikami dela, v ospredju je raziskovalno delo. Napredek učencev formativno 
spremljam, saj jih tako lahko uspešno vodim in usmerjam.  

Pri dodatnem pouku znanje še poglobimo in nadgradimo ter se tako pripravimo na različna 
tekmovanja. Na šoli izvajamo naravoslovne in tehniške dneve z matematičnimi vsebinami (sestavljamo 
telesa iz kompleta geomag, slamic, šivamo telesa iz kartona …). Učencem ponudimo izbirna predmeta 
logiko in matematične delavnice, preko katerih lahko svoje znanje še razširijo. Pri izbirnem predmetu 
logika izdelujejo lastne miselne logične igre, pripravljajo seminarske naloge o osnovnih logičnih 
izjavnih povezavah in se urijo v sestavljanju logičnih nalog. Nekateri nadarjeni učenci, ki delajo dodatno 
na področju matematike, pa so se v preteklem šolskem letu seznanili s 3D-tiskalniki in se preizkusili v 
sestavljanju le-tega iz lego kock. Pripravljamo tudi sobotne šole za nadarjene z različnimi vsebinami in 
delavnicami. Opisala bom izvedbo delavnice šifriranja s šifrirnimi ključi, ki so jih izdelali učenci sami.  

Kot učiteljica se zavedam, da je moja vloga v izobraževanju nadarjenih učencev zelo pomembna, zato 
izvajam različne dejavnosti glede na njihov interes in želje. Uspehi pri takem delu ne izostanejo tako 
na šolskem kot tudi na državnem nivoju, česar se vsi veselimo. Še posebno veliko pa pomenijo 
učencem, saj pozitivno vplivajo na njihovo samopodobo in jim dajejo energijo ter zagon za naprej. 

 

Abstract: 
 
Work in the classroom needs to be differentiated and individualized for talented students in the field 
of mathematics in order to keep students highly motivated and develop their potential. As a teacher, 
I strive to achieve this through active methods and forms of work, with prioritizing research work. I 
can successfully guide and direct them by formally monitoring their progress. 
 
We deepen and upgrade their knowledge and prepare them for various competitions with additional 
classes. At school, we conduct science and technical days with mathematical content (we assemble 
geometric bodies from a set of geomags, straws and sew solids from cardboard...). We offer students 
optional mathematics workshops and logic courses, through which they can further expand their 
knowledge. They create their own logic games, prepare seminar papers on basic logical statements 
and train in composing logical tasks. Some talented students, who like to work in the field of 
mathematics, even became acquainted with 3D printers in the past school year and tested themselves 
in assembling it from Lego bricks. We are also hosting additional courses on Saturdays for the gifted 
with a variety of content and workshops. I will describe the implementation of such a workshop in 
encryption with encryption keys made by the students themselves. 
 
As a teacher, I am aware that my role in educating gifted students is very important, so I carry out 
various activities according to their interest and desires. We are all looking forward to achievements 
at both school and national levels. They mean a lot to students, as they have a positive effect on their 
self-esteem and give them energy and motivation to move forward. 
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Uvod 

Nadarjeni učenci na področju matematike v razredu izstopajo v hitrosti opravljanja aktivnosti, saj 
hitreje usvojijo prve korake pri novi učni vsebini. Nadarjenost se kaže tudi v visoki motiviranosti, 
samostojnosti in v reševanju problemov na neobičajne načine. 

Nadarjenim učencem je tako pri pouku potrebno delo diferencirati, da lahko v skladu s svojimi 
zmožnostmi in glede na interes napredujejo in razvijajo svoje sposobnosti na višjem nivoju.  

Poleg pouka nadarjenim učencem na šoli ponudimo različne interesne dejavnosti (hitrostno 
sestavljanje Rubikove kocke, logika, matematični krožek, matematične delavnice), sobotne šole za 
nadarjene učence (šifriranje, miselne igre), seminarske in raziskovalne naloge, izbirne predmete, 
dneve dejavnosti (sestavljanje teles iz kompleta geomag, risanje mrež in sestavljanje platonskih ter 
arhimedskih teles iz kartona, slamic), dodatni pouk iz matematike (priprava na tekmovanje za Vegova 
priznanja, logiko), individualizirane programe za delo z nadarjenimi učenci …  

 

Jedro 

Kot učiteljica matematike nadarjenim učencem primerno prilagodim in diferenciram delo že pri 
samem pouku. Pogosto delajo v manjših skupinah, samostojno raziskujejo in sami prihajajo do novih 
spoznanj, zakonitosti – raziskovalno učenje.  

Pri dodatnem pouku poglobimo učne vsebine preko različnih nalog iz zbirk, tekmovanj in tako 
zainteresirane učence še dodatno pripravimo na tekmovanja iz znanja matematike, logike …  

Pri naravoslovnih in tehniških dnevih učencem pripravimo različne delavnice (obdelava podatkov z 
računalniškimi preglednicami, sestavljanje teles iz geomagov, risanje mrež in sestavljanje platonskih 
ter arhimedskih teles iz kartona, slamic). Učenci se najprej pri pouku naučijo risati vrstične, stolpčne 
in krožne diagrame, pridobljeno znanje nato nadgradijo z računalniškimi preglednicami in se naučijo 
vstaviti tabelo, ustrezno zapisati podatke v tabelo, s pomočjo ukazov izračunati potrebne rezultate, ki 
jih nato program prikaže z različnimi diagrami (točkovni, linijski, stolpčni, krožni itd). S pomočjo 
kompleta geomag učenci sestavijo čim več različnih teles. Najprej dobijo nalogi, npr. »Izdelajte 
pravilno enakorobo šeststrano prizmo ali pravilno štiristrano piramido na čim več načinov.« Nadarjeni 
učenci so si za osnovno ploskev izbrali najprej kvadrat in spreminjali višino piramide. Nato so ugotovili, 
da lahko osnovno ploskev povečajo na štiri, devet, šestnajst kvadratov ... Pri prizmi so ugotovili, da je 
osnovna ploskev lahko sestavljena iz samih trikotnikov, dva trikotnika se da nadomestiti z rombom, 
šestkotnik s tremi rombi ali šestimi enakostraničnimi trikotniki itd. Da je še bolj zanimivo, skupine med 
seboj tekmujejo. Zmaga tista skupina, ki najde čim več različnih načinov za sestavo prej omenjene 
prizme ali piramide. Pri zadnji nalogi so si morali učenci sami izmisliti in sestaviti izdelek, uporaben v 
vsakdanjem življenju, ki bi ga lahko prodajali v trgovini (npr. vaza, skledice različnih oblik …). Pri delu 
učenci razvijajo prostorsko predstavljivost in tudi kreativnost ter ustvarjalnost.  
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Slika 1: Tehniški dan na OŠ Puconci (delavnica sestavljanja teles iz kompleta geomag) 

Telesa sestavljajo še iz slamic in kartona. Iz kartona sestavijo telesa, o katerih so se učili pri pouku, 3-, 
4-, 5-, 6-strane prizme in piramide, ter jih s sukancem zašijejo. Šivajo tako, da lahko telo razgrnejo v 
mrežo ali obratno. Nadarjeni učenci se ukvarjajo še s problemom, na koliko različnih načinov lahko v 
mrežo razgrnemo na primer pravilno šeststrano piramido in vse primere mrež izdelajo iz kartona. 
Poleg omenjenih teles sestavijo še platonska (tetraeder, oktaeder, dodekaeder, ikozaeder) in 
arhimedska telesa (ikozidodekaeder, rombiikozidodekaeder, prirezani dodekaeder …). Pred novim 
letom izdelamo še origami telesa (na primer kocko) in zvezdasta telesa, s katerimi okrasimo jelko. 

Učenci si lahko izberejo izbirni predmet logiko ali matematično delavnico. Pri izbirnem predmetu 
logika je prva naloga učencev, da samostojno pripravijo logično miselno igro (hitro razmišljanje, logika 
malo drugače ipd.). Upoštevati morajo pravilo, da mora obstajati zmagovalna strategija, tako da zmaga 
ni odvisna zgolj od sreče. Napisati morajo jasna, razumljiva in slovnično pravilna navodila, da znajo 
ostali učenci v skupini s pomočjo navodil sami zaigrati igro. Pri naslednji nalogi s pomočjo spletne strani 
www.nauk.si in računalnika predelajo eno izmed osnovnih logičnih izjavnih povezav (konjunkcijo, 
disjunkcijo, implikacijo, ekvivalenco). Pripravijo in izvedejo uro za ostale učence, kjer jim osnovno 
izjavno povezavo, podkrepljeno s primeri, nazorno predstavijo in z učnim listom preverijo razumevanje 
ter sošolcem podajo povratno informacijo s pregledom rešitev. Vztrajam, da naloge na učnem listu 
sestavijo sami. Na koncu rešujejo še naloge, podobne tistim o vitezih in oprodah. Pri logiki II in III se 
učijo tudi simbolno logiko. 

Pri matematičnih delavnicah, kjer se učna vsebina veže na razred in učne teme pri matematiki, učenci 
spoznajo zanimiva števila (trikotna, štirikotna števila), nenavadno štejejo, igrajo miselne igre, vstopijo 
v svet logike, rešujejo labirinte, tlakujejo z različnimi liki, spoznajo geometrijo s prepogibanjem papirja, 
sestavijo svoj tangram, spoznajo zgodovino matematike – matematiko kot delo več generacij in 
narodov, osnove šifriranja, fraktale, enačbe, uganke itd. Učenci si preko naštetih vsebin in aktivnosti 
pridobivajo različne izkušnje, ki jih povezujejo z matematičnimi znanji, ob tem pa razvijajo sposobnost 
opazovanja, prostorske predstavljivosti ...  

Na šoli smo opazili, da veliko učencev med odmori sestavlja Rubikovo kocko in celo tekmujejo med 
seboj, kdo jo bo prej sestavil. Tako smo se v preteklem šolskem letu (2018/2019) odločili, da izvedemo 
1. šolsko tekmovanje v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Tekmovanje smo izvedli v sodelovanju 
Rubik kluba Slovenija. Učenci so bili zelo navdušeni nad tekmovanjem in samo izvedbo z namenskimi 
štoparicami in podlogami. Prav tako jih je navdušil član Rubik kluba Slovenija, ki nam je priskočil na 

http://www.nauk.si/
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pomoč pri izvedbi tekmovanja in je učencem podal nekaj napotkov v zvezi s sestavljanjem. V šolskem 
letu 2019/2020 smo se tako odločili za interesno dejavnost Rubikova kocka. V okviru le-te bomo 
zainteresiranim učencem omogočili prostor, kjer bodo lahko sestavljali Rubikovo kocko na različne 
načine in se učili najhitrejših algoritmov sestavljanja. V aprilu nameravamo izvesti 2. šolsko tekmovanje 
v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke, če bo seveda interes s strani učencev. Prav tako bi se radi 
udeležili kakšnega državnega tekmovanja, kjer se lahko učenci pomerijo v hitrostnem sestavljanju še 
z učenci drugih šol po Sloveniji.  

V zadnjih letih si je precej nadarjenih učencev na naši šoli izbralo matematiko kot področje, na katerem 
bi radi še dodatno razvijali svoje zmožnosti. Učencem sem ponudila več različnih tem in najbolj jih je 
zanimala tema 3D-tiskalniki. Glede na zmožnosti smo se na šoli odločili, da učencem priskrbimo 
potrebne komplete lego kock in 3D-pisalo, iz teh komponent naj bi sestavili lego 3D-tiskalnik. Povezali 
smo se z zunanjim sodelavcem, ki se v prostem času ukvarja s 3D-tiskalniki. 3D-tiskalnik je sestavil sam 
s pomočjo komponent, ki jih je kupil. Učencem je prikazal, iz katerih delov je 3D-tiskalnik sestavljen, 
kako deluje, kakšne so njegove prednosti in pomanjkljivosti, katera plastika se lahko uporablja za 
tiskanje, kako 3D-tiskalniku »povemo«, kaj mora natisniti, kateri so programi za 3D-risanje ipd. Njihova 
naslednja naloga je bila, da pregledajo literaturo in zapišejo osnove o 3D-tiskalnikih. V pomoč smo jim 
dali nekaj opornih točk, npr. »Kaj je 3D-tiskalnik? Kje jih uporabljamo in za kaj? Katere vrste 3D-
tiskalnikov poznamo (FDM, SLA, …)? Raziščite vrste plastik za 3D-tiskalnike (stran, ki prodaja plastike, 
filamente). Naštejte korake od ideje do izdelka (ideja, modeliranje, tiskanje, končna obdelava). FDM-
tiskalniki (nalaganje materiala s sprijemanjem) – raziščite različne geometrije tiskalnikov (xyz, delta, 
…).« V nadaljevanju so sestavili 3D-tiskalnik iz lego kock in 3D-pisala. Na spletu so poiskali nekaj že 
sestavljenih tiskalnikov in narisali podobnega v računalniškem programu za risanje z lego kockami, ki 
je bil prirejen na kocke, ki so jih imeli. Najprej so sestavili mizo za tiskanje, ki je bila povezana z dvema 
motorčkoma. Eden jo je pomikal po x-osi in drugi po y-osi. Nato so izdelali nosilec za 3D-pisalo, ki je bil 
prav tako povezan z dvema motorčkoma. Prvi je skrbel za pomikanje po z-osi (navzgor, navzdol), drugi 
je skrbel za vklop in izklop 3D-pisala. Vse skupaj so povezali z lego pametno kocko. Na lego pametno 
kocko so namestili program, ki so ga napisali s programom Lego Mindstorms. V omenjenem programu 
se programira s programskimi bloki, kjer so učenci morali nastaviti, za koliko obratov oz. za kakšen kot 
naj se posamezni motor zavrti. Kot končni rezultat naj bi nastala raziskovalna naloga 3D-tiskalnik.  
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Slika 2: 3D-tiskalnik iz lego kock 

Vsako leto pripravljamo tudi več sobotnih šol za nadarjene učence. Med delavnicami na sobotni šoli 
so tudi področja iz matematike. Ena izmed delavnic je bila 4 v vrsto z Lego Mindstorms, kjer so se 
učenci seznanili z algoritmi miselnih iger in se preizkusili v igranju 4 v vrsto z robotom, sestavljenim iz 
Lego Mindstorms.  

V delavnici šifriranje so učenci spoznali osnove šifriranja in izdelali svoj šifrirni ključ. Najprej sem jim 
predstavila, kako so šifrirali Špartanci. Na palčko navijemo ozek trak in zapišemo besedilo pravokotno 
na smer traku. Trak snamemo s palčke in dobimo šifrirano sporočilo, ki ga lahko dešifriramo s palčko 
z enakim premerom. V nadaljevanju predstavim Cezarjevo kodo, to je šifriranje z zamenjavo črk, 
šifriranje s premetavanjem črk in nato se lotimo šifriranja s šifrirnimi ključi ter izdelavo le-tega. Učenci 
so iz lista ali kartona kvadratne oblike z mrežo npr. 8 x 8 izrezali nekaj ustreznih kvadratov. Tako so 
dobili šifrirni ključ. Z njim so šifrirali besedilo, ki ga je moral njihov sosed s pomočjo ključa dešifrirati. 
Šifrirni ključ so nastavili na list in v prazne kvadrate zapisali četrtino besedila, ki so ga želeli šifrirati. 
Nato so šifrirni ključ zasukali za 90° in spet zapisali drugo četrtino besedila ter še dvakrat ponovili in 
sporočilo je bilo skrito. Prebral ga je lahko le tisti, ki je imel enak šifrirni ključ.  

 

Slika 3: Šifrirni ključ 8x8 

V delavnici iskanje gusarskega zaklada so se učenci srečali z merjenjem azimutov in orientacijo. Zunaj 
na šolskem igrišču so tvorili skupine. Vsaka skupina je dobila zemljevid, kotomer, ravnilo, meter in 
kompas. Zmagala je tista skupina, ki je najboljše merila kote, se spretno orientirala in uporabljala 
kompas ter tako najhitreje našla pot do gusarskega zaklada. 

 

Zaključek 

Menim, da je učiteljeva vloga v procesu izobraževanja nadarjenih učencev zelo pomembna, saj jih 
spodbuja k razvijanju njihovih potencialov. Dodatno delo z nadarjenimi učenci je zato nujno potrebno. 
Zgolj pouk ni dovolj oziroma je pri pouku potrebno delo ustrezno diferencirati in individualizirati, da 
so tudi nadarjeni učenci ustrezno motivirani za delo ter da imajo dovolj izzivov, ki jih ženejo naprej. 
Kot učiteljica z zgoraj naštetimi dejavnostmi spodbujam potenciale učencev na področjih, kjer njihova 
nadarjenost najbolj izstopa. Glede na rezultate v vseh teh letih lahko povem, da učenci pri takem 
načinu dela dosegajo visoke rezultate ne le v šoli (ocene, šolska tekmovanja …), ampak tudi izven nje 
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(državna tekmovanja – srebrna, zlata Vegova priznanja in priznanja iz znanja logike, NPZ …). Moje 
spoznanje je, da učencem ti uspehi veliko pomenijo in pozitivno vplivajo na njihovo samopodobo. Ti 
učenci postajajo vedno bolj odgovorni, pogumni in radovedni pri sprejemanju novih izzivov. 
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SPREMLJANJE NADARJENIH DIJAKOV IN REZULTATI TEKMOVANJA IZ 
ZNANJA MATEMATIKE 
Biserka Ledinšek 
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Trg mladosti 3, 3320 Velenje 

 

Povzetek  

V prispevku sem opisala svoje izkušnje pri poučevanju nadarjenih dijakov. Predstavila sem dosežke 
dijakov Elektro in računalniške šole Velenje na državnih tekmovanjih iz znanja matematike. Dosežke 
na tekmovanjih sem razdelila na obdobje, preden smo začeli spremljati dijake, in na obdobje, v 
katerem smo začeli spremljati vpis evidentiranih nadarjenih iz osnovne v našo šolo. Zanimalo me je, 
koliko prepoznanih nadarjenih dijakov pri vpisu v 1. letnik izrazi željo delati po dodatnem 
individualiziranem programu, ki vključuje področje matematike. Pregledala sem še poimenske 
dobitnike zlatih priznanj na državnih tekmovanjih iz matematike in koliko le-teh je evidentiranih kot 
nadarjenih. Opazila sem,  da so izjemne dosežke na področju matematike dosegli tudi dijaki, ki niso 
bili evidentirani kot nadarjeni že iz osnovne šole. Z evidentiranjem nadarjenih v osnovni šoli in s 
posredovanjem teh podatkov na srednjo šolo pa je kar nekaj prednosti tako za te dijake kot za učitelje. 
Učitelj lahko individualno dela z dijaki, ki so motivirani, da osvojijo več znanja in izkušenj, dosegajo 
dobre rezultate, kar je tudi dobro za promocijo šole. 

 

Abstract 

The following article describes my experience of teaching the talented students. I have also presented 
the results of math national competitions for the students at the School of Electrical and Computer 
Engineering Velenje. The results have been divided into two periods, namely the one that covers the 
time span before we started keeping records of the talented students, and the other that marks the 
beginning of recording the already registered talented students upon enrolling from primary to our 
school. I have been interested in finding out how many registered talented students - upon enrolling 
in the first grade - express their wish to work on the basis of a supplementary individualized 
programme that includes the field of mathematics. In addition, I have checked the list of students’ 
names that were given a gold award at the math national competitions and how many of those were 
recorded as talented. It has been noticed that even students who were not recorded as talented from 
their primary school achieved outstanding results. There are quite some advantages of keeping 
records of talented students in primary schools and sharing the data of those to secondary schools. 
Teachers can work individually with motivated students, thus enabling them to gain more knowledge 
and experience and to achieve better results, which is eventually a good way of promoting the school 
as well. 

 

Uvod 

Vsak učitelj ima najraje svoj predmet. Nimajo pa vsi dijaki »radi« matematike.  Na šoli, kjer poučujem, 
se dijaki izobražujejo za poklice elektrotehnik, tehnik mehatronike, računalniški tehnik in elektrikar. 
Tako jim prioriteto pomenita pridobivanje dodatnega znanja iz strokovnih predmetov in izraba 
prostega časa za konstruiranje mobilnih robotov, programiranje video iger, 3D-modeliranje, LAN 
dogodke. V vsaki generaciji pa se najde kakšen dijak, ki mu matematika ni najbolj »grozen« predmet 
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in si vzame tudi nekaj svojega prostega časa za pripravo na tekmovanje iz znanja matematike. Za 
vidnejši rezultat, zlato priznanje, predvsem pa za katero izmed nagrad, ni dovolj samo sprotno delo v 
razredu, ampak se je potrebno lotiti še dodatnih zahtevnejših in logičnih nalog. Predstavila bom vpis 
evidentiranih nadarjenih dijakov na našo šolo in njihovo povezavo s predmetom matematika, dosežke 
dijakov na tekmovanjih iz matematike in povezavo le-teh z nadarjenimi dijaki. Opisala bom, kako 
zadnjih deset let spremljamo nadarjene dijake. 

 

Jedro 

Na začetku svojega opravljanja poklica učiteljice matematike nismo nič govorili o nadarjenih učencih 
ali dijakih. Sem pa pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu opažala, da nekateri dijaki po svojih 
sposobnostih in zanimanju za matematiko izstopajo. Pri matematiki so imeli same petice, pri šolski 
razlagi so vse takoj razumeli, spremljali so nastanek tabelske slike (ne samo prepisovali s table), opazili, 
če se mi je pojavila kakšna »napaka« na tabli, domače naloge so naredili brez problemov, predmet 
imeli zaključen z oceno odlično, pisne preizkuse pisali 100 %, reševali zahtevnejše naloge. Takšni dijaki 
so imeli možnost obiskovati matematični krožek. Dijaki srednjega strokovnega in srednjega poklicnega 
izobraževanja so vedeli, da bodo lahko pridobljeno znanje uporabili pri nadaljnjem izobraževanju, niso 
pa mogli pokazati svojega pridobljenega znanja širše, izven šole. 
Tako smo bili zelo veseli, ko je Društvo matematikov, fizikov in astronomov v šolskem letu 2000/2001 
začelo organizirati tekmovanje iz znanja matematike tudi za dijake srednjega strokovnega in poklicnega 
izobraževanja (tekmovanje B in tekmovanje C), da so lahko dijaki pokazali svoje znanje.  
 

Spodnja tabela prikazuje dosežke dijakov Elektro in računalniške šole Velenje na prvih osmih državnih 
tekmovanjih. Opazimo, da so bili naši dijaki zelo uspešni.  

ŠOLSKO LETO Zlata 
priznanja 

1. nagrada 2. nagrada 3. nagrada  

2000/2001 7 1 3 3 
2001/2002 2  1  
2002/2003 9 2 1  
2003/2004 9 3   
2004/2005 2 1 1  
2005/2006 3 2   
2006/2007 6 1  1 
2007/2008     

 

Z leti,  ki jih preživiš v razredu, med dijaki, opažaš, da so nekateri dijaki »posebni«. Včasih je veljal 
stereotip, da je nekdo, ki je uspešen v matematiki, odličnjak ali ima vsaj prav dober učni uspeh. Torej 
je bil dijak bolj ali manj uspešen na vseh področjih izobraževanja. Zdaj pa velja, da » ni vsak za vse«, 
da ima večina ljudi svoja močna in šibka področja. So dijaki, ki izstopajo s svojimi sposobnostmi pri 
matematiki, medtem, ko je področje tujih jezikov ali slovenščine njihova šibka točka ali pa obratno. 

Koncept odkrivanja nadarjenih dijakov za srednjo šolo je bil potrjen na Strokovnem svetu RS za splošno 
izobraževanje leta 2007. (Bezić, 2012) 

V Konceptu (Koncept, 2007) VIZ-dela z nadarjenimi učenci (osnovna ali srednja šola) je omogočena 
identifikacija tistim, ki so pokazali visoke dosežke ali sposobnosti na intelektualnem področju, 
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področju ustvarjalnosti, akademskem področju, voditeljskem področju ali na umetniških področjih. V 
srednjih šolah pa omogoča identifikacijo nadarjenosti tudi na podlagi vrhunskega dosežka na državni 
ali mednarodni ravni ter na podlagi ustrezne dokumentacije iz OŠ. (Bezić, 2012) 

Projektna skupina za nadarjene dijake na Elektro in računalniški šoli v Velenju je začela aktivno delati 
junija 2009. Delali smo dve šolski leti (2009/2010 in 2010/2011), potem pa je organizacijske in 
administrativne dejavnosti v zvezi z nadarjenimi dijaki prevzela svetovalna delavka. S šolskim letom 
2009/10 se je  začelo sistematično spremljati učence, ki so se na Elektro in računalniško šolo vpisali 
kot identificirani nadarjeni iz osnovne šole.   

Člani skupine smo bili: ravnatelj, svetovalna delavka in učitelja, ki sta učila naravoslovna predmeta: 
matematiko, kemijo, in še učitelji, ki so učili  tuj jezik, slovenščino, športno vzgojo, umetnostno vzgojo, 
strokovne predmete: predmete iz elektrotehnike in računalništva. Katalog je zajemal teh osem 
področij in še področje socialnega razvoja ter učenje učinkovite komunikacije. 

Izdelali smo Katalog programov obogatitvenih dejavnosti za nadarjene dijake (osnutek)4 (v 
nadaljevanju Katalog). Upoštevali smo načela Koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi 
dijaki, ki sprejema kot temeljno izhodišče pravico vsakega dijaka, da mu javni šolski sistem omogoča 
optimalen razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. (Koncept, uvod, 2007) 

Na šoli smo imeli vizijo, da bi pomagali tudi dijakom, ki v osnovni šoli niso bili prepoznani kot nadarjeni, 
so pa z vpisom v srednjo šolo odkrili svoja interesna področja, na katerih izkazujejo nadpovprečne 
rezultate. Tako smo se prijavili za sodelovanje v procesu dokončnega oblikovanja ocenjevalnih lestvic 
in ugotavljanja norm za identifikacijo nadarjenih dijakov (projekt Izvajanje koncepta in akcijskega 
načrta za VIZ-delo z nadarjenimi učenci in dijaki; izvajalec Zavod za šolstvo RS).  

Za naravoslovno področje – matematika je bilo v Katalogu zapisano naslednje, da bomo dijake 
pripravljali na tekmovanje iz matematike. Za vse dijake bomo organizirali matematični krožek,  kjer 
bomo obravnavano snov rednega pouka razširili, se navezovali na druge predmete, skušali prikazati 
snov, ki jo bomo obravnavali interdisciplinarno.  

Nadarjeni dijaki bodo lahko imeli še posebne individualne zadolžitve (posebne domače naloge, branje 
člankov z matematično vsebino). 

Spodbujali bomo uporabo IKT (uporaba grafičnih računal). Leto 2009 je bilo Mednarodno leto 
astronomije, tako smo planirali, da bi nadarjene dijake peljali na ogled observatorija Golovec v 
Ljubljani. 

Od vsega zapisanega vsa leta delujejo matematični krožki ali pa individualne priprave na državno 
tekmovanje. Najbolj resno deluje matematični krožek v zaključnih oddelkih, ko so dijaki, ki 
nameravajo študirati na fakultetah, že osveščeni, da imajo primanjkljaj določenih učnih vsebin glede 
na dijake gimnazije. Za še kakšne dodatne popoldanske dejavnosti ni časa.  Današnje  generacije za 
vsako svojo dodatno dejavnost iščejo njeno uporabno vrednost, svojo korist. Tako se marsikdo ne 
odloči za tekmovanje, ker je organizirano v popoldanskem času ali pa v soboto. Ni pa problema pri 
tistih dijakih, ki v tekmovanju vidijo priložnost, da dosežejo takšen dosežek, ki ga lahko koristijo kot 
dokazilo pri Zoisovi štipendiji. 

Danes poteka delo z nadarjenimi tako, da svetovalna delavka opravi razgovore in poda informacije o 
željah, interesih dijakov razredniku in določenim učiteljem, ki jih to zadeva. 
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Tisti, ki se odločijo, na začetku šolskega leta skupaj z mentorjem naredijo osebni izobraževalni načrt, 
kjer so opredeljeni cilji in načini nadgrajevanja znanja. Predvsem v 3. in 4. letniku izdelajo raziskovalne 
naloge.  

Svoja znanja, spretnosti in veščine dijaki pokažejo na raznih  tekmovanjih, ki pokrivajo vsa področja 
izobraževanja (slovenščino, matematiko, fiziko, kemijo, tuje jezike, zgodovino, geografijo, športna 
tekmovanja, tekmovanja iz strokovnih področij: elektrotehnika, računalništvo, mehatronika, likovne 
razstave, glasbene točke na raznih prireditvah). 

 

Poglejmo dijake prvega letnika iz šolskega leta 2018/2019. Učim tri, ki so prepoznani kot nadarjeni in 
vsi trije so izrazili željo po dodatnem delu pri matematiki. Za krožek, ki je lahko edino v popoldanskem 
času, ni bilo interesa (eden je športnik – treningi, drugi je izbral krožek robotike). Tretji dijak ima 
individualiziran program. To pomeni, da dobi med rednimi urami matematike (ne čisto pri vsaki) za 
reševati težje naloge, rešuje naloge za tekmovanja, ki bodo sledila (s področja matematike ali logike). 
Pri njegovem delu sem bolj v vlogi mentorja kot učitelja. Če je potrebno, pomagam s kakšnim 
namigom, drugače pa naloge rešuje samostojno in samo pregledam postopek reševanja in končno 
rešitev. Doma ne bi imel motivacije se ukvarjati s tekmovalnimi nalogami. Potrebno se je učiti še druge 
predmete, zanimajo ga še druge prostočasne dejavnosti. Zaradi tega mu ni potrebno imeti popolnih 
zapiskov, tudi domače naloge se mu občasno spregledajo. Drugače pa je to fant z zelo posebnimi 
lastnostmi. Je zelo redkobeseden, neopazen, ne išče pozornosti. Ne bo se izpostavljal v razredu in ne 
bo povedal, če je že rešil nalogo. Tako moram vedno sama stopiti do njega in pregledati izdelek. 
Njegovi zapiski so zelo nepregledni. Pri reševanju nalog preskakuje določene postopke (slika 1, slika 
2). Če ne bi vedela, da gre za nadarjenega dijaka, bi lahko mislila, da je rezultat prepisal.  

 

  

 

 

Slika 1: Primer s pisnega preizkusa (Navodilo: Izračunaj vrednost izraza, brez uporabe kalkulatorja.) 

 

 

 

Slika 2: Primer s pisnega preizkusa (Navodilo: Izrazi spremenljivko m1.) 
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Za tekmovanje sem ga posebej opozarjala, da morajo biti zapisani vsi postopki reševanja. Na šolskem 
tekmovanju je dosegel prvo mesto. Odbirni del je pisal 100 %. Na državnem tekmovanju pa je tudi 
osvojil zlato priznanje.   

 

 

V spodnji tabeli so prikazani dosežki na državnem tekmovanju iz matematike za srednje strokovne šole 
in srednje poklicne šole (tekmovanje B in tekmovanje C) – število zlatih priznanj in nagrade, in če so ta 
osvojena priznanja in nagrade osvojili dijaki, ki so bili v OŠ prepoznani kot nadarjeni dijaki. 

 

 

ŠOLSKO 
LETO 

PREPOZNANI IZ 
OSNOVNE ŠOLE 
(prva 
obravnava – 1. 
letnik 

PREPOZNANI 
KOT 
NADARJENI (vsi 
na šoli) 

INDEP NAČRT 
(prva 
obravnava) 

ŽELJA 
MATEMATIKA 
(prva obravnava) 

Zlato 
priznanje 

NAGRADA 
1./ 2./ 3. 

Nadarjeni 
evidentirani 
(prejemniki 
priznanj) 

2008/2009 8**  5 3 3 0/0/1 nihče 
2009/2010 4 11 3 2 5 1/0/0 dva 
2010/2011 9 20 3 1 5 0/0/0 eden 
2011/2012 5 20 4 0 2 0/0/1 eden 
2012/2013 14 30 4 0 3 0/0/0 dva 
2013/2014 12 38 4 0 1 0/0/0 nihče 
2014/2015 6 34 5 0 4 2/0/0 eden 
2015/2016 5 34 4 0 3 0/0/0 eden 
2016/2017 4 27 2 0 2 0/0/0 nihče 
2017/2018 5 19 2 0 2 2/0/0 nihče 
2018/2019* 7 20 4 3 8 0/1/0 trije 

 

*Na željo dijaka smo prvič organizirali v aktivu matematikov tekmovanje iz Razvedrilne matematike in 
ni bilo zaman, saj je dosegel zlato priznanje in 1. nagrado. Ker je Zoisov štipendist, potrebuje dosežek 
na državnem nivoju.  

**Začetek dela z nadarjenimi, dijaki 1. in 2. letnika – Zoisovi štipendisti 

 

Zaključek: 

Vsi nadarjeni dijaki naše šole so identificirani že v osnovni šoli, na osnovi prinesenih dokazil pa jih 
potrdimo še na srednji. Večina nadarjenih dijakov razvija svoja močna področja v krožkih in ostalih 
oblikah interesnih dejavnosti. Malo število dijakov se odloči za individualno delo pod mentorstvom 
učiteljev.  

Od uvedbe koncepta nadarjenih dijakov se na naši šoli za identifikacijo ni odločil nihče, ki že v osnovni 
šoli ni bil identificiran. Razlog je verjetno v samem postopku identifikacije, v tem, da za pridobitev 
Zoisove štipendije te identifikacije  ne potrebujejo več in pa tudi v tem, da na šoli izvajamo veliko 
aktivnosti za pridobivanje dodatnih znanj in veščin tudi za dijake, ki niso identificirani kot nadarjeni, 
tako da vsak lahko najde nekaj zase, če želi. Se pa posebej posvetimo tistim nadarjenim, ki izrazijo željo 
po individualnem delu. 
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Iz analize rezultatov opazimo, da izjemne dosežke na področju matematike dosegajo tudi dijaki, ki niso 
evidentirani kot nadarjeni že iz osnovne šole, kar pomeni, da za sam uspeh odkrita nadarjenost ni 
nujno bistvena.  

 

Viri: 

 

1. Letopisi Elektro in računalniške šole Velenje od šolskega leta 2000/2001 do 2018/2019, arhiv 
šole. 

2. Katalogi znanj splošno izobraževalnih predmetov. Spletna stran ZRRS, (dostop, 10. 7. 2019) 
https://www.zrss.si/ucilna-zidana/programi-in-ucni-nacrti 

3. Bezić, T. Uresničevanje Koncepta odkrivanja nadarjenih učencev oz. dijakov in vzgojno – 
izobraževalno delo z njimi, Matematika v šoli letnik XVIII. (2012), št. 3/4. 

4. Katalog programov obogatitvenih dejavnosti za nadarjene dijake (osnutek, junij 2009), arhiv 
Elektro in računalniške šole Velenje.   

5. Koncept vzgojno izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju , 
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, 2007 (dostop 5. 7. 2019) 
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/media/pdf/koncept_viz_nad_
srednje_marec_07.pdf 
 

 

 

  

https://www.zrss.si/ucilna-zidana/programi-in-ucni-nacrti
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/media/pdf/koncept_viz_nad_srednje_marec_07.pdf
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/media/pdf/koncept_viz_nad_srednje_marec_07.pdf
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POMEN DOBRE PRIPRAVE ZA IZVEDBO ASTRONOMSKIH OPAZOVANJ 
Marjana Sitar 
OŠ Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva 49, 4000 Kranj 

 
Povzetek: Opazovanja nočnega neba so pri izbirnih predmetih s področja astronomije ali pri 
astronomskih krožkih tisti del, za katerega so učenci običajno najbolj motivirani. Naučijo se orientacije 
po nebu ter opazujejo in spoznavajo različne objekte, kar jim daje možnost čudenja in občudovanja 
ter jih spodbudi k samostojnemu opazovanju in predajanju znanja v svojem domačem okolju. S tem 
so nekakšni ambasadorji širjenja osnovnih astronomskih znanj, ki so danes med splošno populacijo 
precej skromna in polna napačnih predstav. 
Od mednarodnega leta astronomije 2009, ko so bila za nakup astronomske opreme namenjena 
državna sredstva, večina šol verjetno razpolaga s kakšnim teleskopom ali drugo opazovalno opremo, 
vprašanje pa je, koliko je ta oprema uporabljena. Ko se želimo lotiti opazovanja, lahko namreč hitro 
naletimo na kup ovir. Če želimo, da so opazovanja uspešna, je zelo pomembno, da se nanje dobro 
pripravimo. Širša priprava zahteva poznavanje in spremljanje situacije na nebu in izbiro ustreznega 
termina glede na objekte, ki jih želimo opazovati. Pomembno je spremljanje napovedi, ne samo 
vremenskih, ampak tudi opazovalnih razmer, čemur moramo dodati še svetlobno onesnaženost in 
fazo Lune. Pozornost moramo nameniti tudi pripravi in obveščanju učencev, v končni fazi pa konkretni 
pripravi opazovanja. 
Namen mojega prispevka je, da na podlagi izkušenj iz svoje prakse predstavim nekaj idej predvsem 
učiteljem, ki se opazovanj šele lotevajo, ali tistim, ki bi radi svoje učence večkrat popeljali pod zvezdno 
nebo. V prispevku predstavljam nekaj konkretnih predlogov za opazovanja in nekaj virov, kjer lahko 
dobimo informacije o stanju na nebu in opazovalnih razmerah. 
 

Uvod 
Opazovanja nočnega neba so pri izbirnih predmetih s področja astronomije ali pri astronomskih 
krožkih nepogrešljiva, saj se učenci največ naučijo prav z izkustvenim učenjem. Od mednarodnega leta 
astronomije 2009, ko so bila za nakup astronomske opreme namenjena državna sredstva, imajo 
številne šole teleskop ali drugo opazovalno opremo, zato bi bilo potrebno učitelje in mentorje 
spodbuditi, da je takih opazovanj čim več. Za dobro izvedbo opazovanja je potrebna dobra priprava, v 
smislu poznavanja vremenskih in opazovalnih razmer, situacije na nebu, ter konkretnega načrtovanja 
dela učencev, priprave opreme in mesta opazovanja.  
 

1. Opazovalne razmere 
1. 1 Lokacija – svetlobna onesnaženost 
Idealna lokacija je taka, kjer je svetlobna onesnaženost minimalna, takih krajev pa vsaj v bližini šol 
običajno ni. Za osnovna opazovanja to v bistvu ni ovira. Tudi iz mest se namreč vidijo najsvetlejše 
zvezde, kar je za orientacijo po nebu in spoznavanje ozvezdij včasih še lažje, saj si pod zares temnim 
nebom zaradi obilice zvezd like ozvezdij težje predstavljamo. Opazujemo lahko tudi vse s prostim 
očesom vidne planete (Merkur, Venero, Mars, Jupiter in Saturn), s teleskopom pa tudi nekaj njihovih 
podrobnosti (npr. Jupitrove pasove, Saturnov obroč, lune, ki krožijo okoli teh dveh planetov, Venerine 
mene), najsvetlejše objekte globokega neba, kot so Orionova meglica (M42), Andromedina galaksija 
(M31), planetarna meglica v Liri (M57), kroglasta kopica v Herkulu (M13) ter številne razsute kopice. 
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Nekaj razsutih kopic lahko raziskujemo z binokularji 10 x 50, na primer Plejade (M45) in Hijade v 
ozvezdju Bika, Jasli (M44) v ozvezdju Raka ali dvojno kopico v Perzeju. Brez težav lahko predstavimo 
tudi kakšno lepo dvozvezdje (npr. Mizar – Alkor v Velikem medvedu ali Albireo v ozvezdju Laboda). V 
kolikor imamo teleskop na GOTO-montaži, lahko vnaprej poskusimo tudi z manj svetlimi objekti in 
vidimo, kakšne so ob dobrih vremenskih pogojih meje njegove zmogljivosti v svetlobno onesnaženem 
kraju. S prostimi očmi, z dvogledi in s teleskopom pa lahko seveda od kjerkoli opazujemo Luno v njenih 
različnih fazah. 
 
1. 2 Faza Lune 
Presvetla Luna opazovalne razmere še dodatno poslabša. Če jo hočemo vključiti v opazovanje, hkrati 
pa se ne posvetiti le njej, je najbolje, da opazovanje planiramo nekaj dni po mlaju, ko je primerna za 
opazovanje z dvogledi in teleskopom. Kraterji mečejo dolge sence in so lepo vidne podrobnosti na 
površju. Poleg tega lahko opazujemo tako imenovano pepelnato svetlobo in učence postavimo pred 
izziv, od kod naj bi le-ta prihajala. Z lahkoto si predstavljajo, da je v zahodni Evropi in na Atlantiku še 
dan in Luno osvetljuje svetloba, odbita od Zemlje. Luno v tej fazi začnemo opazovati že v mraku, 
medtem pa se toliko stemni, da lahko nadaljujemo z ostalimi objekti, sama Luna pa je vse nižje na 
nebu in ne moti opazovanja.  
 
1. 3 Vremenske razmere 
Ob stabilni vremenski situaciji načrtovanje opazovanja ni preveč problematično, čeprav tudi napoved 
lepega vremena vselej ne zagotavlja odličnih opazovalnih pogojev. Ob spremenljivem vremenu je 
določitev termina bistveno težja. Sama si pomagam s podatki treh spletnih strani:  
https://meteo.arso.gov.si 
Kliknemo zavihek Vreme podrobneje in na desni poiščemo aplikacijo Aladin, ki prikazuje napoved 
oblačnosti v intervalu treh ur. Osvežuje se dvakrat dnevno. Čas je podan v UT, kar pomeni, da moramo 
prikazani uri za Slovenijo dodati  eno uro, v poletnem času pa dve.  
https://www.windy.com 
Vnesemo svojo lokacijo. V meniju na desni kliknemo zavihek Oblaki. Klik na gumb spodaj zažene 
animacijo napovedi oblačnosti. Kot na Arsovi strani tudi tu lahko vidimo, kje naj bi se oblaki nahajali, 
in temu lahko prilagodimo opazovanje.  
https://www.meteoblue.com 
Tudi tu najprej vnesemo svojo lokacijo. V levem stolpcu kliknemo zavihek Outdoor and sports in 
izberemo Astronomical seeing. Podatki so za tri dni, in sicer po urah, upoštevan je časovni pas in tudi 
poletni premik ure. Osvežujejo se večkrat dnevno. Prvi trije stolpci nam pokažejo napoved oblačnosti 
(nizki, srednji, visoki oblaki – delež oblakov na nebu). Sledi stolpec, ki napoveduje vidljivost (seeing), 
na voljo imamo Index 1 in Index 2, računalniško izračunani vrednosti glede na turbulentne plasti v 
atmosferi, ki vplivajo na kakovost opazovalnih razmer. Vrednost indeksa 5 (zelene barve) napoveduje 
odlične, 1 (rdeče barve) pa zelo slabe razmere. Zgodi se, da so kljub povsem jasnemu vremenu zaradi 
višinskih vetrov razmere slabe, včasih pa sta indeksa zelena kljub oblačnosti, zato je potrebno 
upoštevati oboje. Povsem desno so še začetnice nebesnih objektov (Sonce, Luna in planeti), ki so vidni 
ob določeni uri, s klikom nanje pa dobimo njihove koordinate. 

https://meteo.arso.gov.si/
https://www.meteoblue.com/


109 
 

 
Slika 1: Meteoblue – prikaz napovedi vremena in vidljivosti za astronomska opazovanja 
 (Vir: https://meteoblue.com/en/weather/outdoorsports/seeing/ljubljana_slovenia_3196359 ,  
 dostop: 15. 8. 2019) 
 
Pri vseh treh straneh gre za napovedi, ki so bolj ali manj zanesljive. Verjetnost za dobre razmere je 
večja, če jih potrdijo vse tri strani, zato jih je smiselno primerjati med seboj. Nobena od strani pa ne 
napoveduje možnosti megle, ki nam v jesenskem in zimskem času hitro pokvari veselje. 
 
2. Kaj in kako opazovati 
Ker smo pri opazovanjih v glavnem vezani na delovne dni ter hkrati odvisni od vremena in faze Lune, 
moramo biti pri načrtovanju fleksibilni in v opazovanje vključimo tisto, kar nam ponuja trenutna 
situacija na nebu. Na vsakem opazovanju lahko preverimo cirkumpolarno nebo, poiščemo Severnico, 
asterizma Veliki in Mali voz ter ozvezdje Kasiopeje in njihov položaj primerjamo s prejšnjimi 
opazovanji.  
Občasno lahko celotno opazovanje namenimo iskanju in spoznavanju ozvezdij in njihovih najsvetlejših 
zvezd ter se zraven spomnimo na kakšno mitološko zgodbo. Lahko opazujemo razlike v barvi zvezd, 
razliko v svetlobi zvezde in planeta, spreminjanje barve zvezde blizu obzorja (npr. Sirij) kot posledico 
prehoda svetlobe skozi debelejšo plast atmosfere. Opazujemo navidezno gibanje nebesnih objektov 
preko neba in si pri tem predstavljamo, da se pravzaprav vrtimo mi. Z opazovanjem položaja istega 
ozvezdja v različnih mesecih pa učenci z lahkoto dojamejo, da zaradi kroženja Zemlje okoli Sonca 
gledamo v drug konec vesolja. 
Če vemo, da bo v času opazovanja viden prelet mednarodne vesoljske postaje (MVP), ga seveda ne 
smemo zgrešiti. Dobro je, da učencem že pred opazovanjem pokažemo kakšen filmček, da si jo lažje 
predstavljajo. Pomahamo astronavtom in povemo, da bodo za en oblet potrebovali uro in pol. Večer 
z MVP je idealen, da učence naučimo razlikovati med (ne)znanimi letečimi predmeti, torej med letali, 
MVP, umetnimi sateliti, iridijevimi bliski, če je sreča, pa ugledamo še kakšen meteor in si zraven kaj 

https://meteoblue.com/en/weather/outdoorsports/seeing/ljubljana_slovenia_3196359
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zaželimo. Večer brez teleskopa lahko izkoristimo tudi za merjenje razdalj na nebu po principu 
iztegnjene roke. Vse te vaje seveda lahko izvajamo, tudi kadar opazujemo s teleskopom. 
Pri opazovanju s teleskopom je nujno, da objektov ne iščemo predolgo, saj v tem primeru 
koncentracija učencev hitro pade. Če nimamo GOTO-montaže, je morda bolje, da si omislimo kakšnega 
pomočnika; lahko usposobimo koga od učencev ali pa učencem ta čas damo neko zaposlitev. Pri 
opazovanju skozi teleskop naj učenci ne hitijo, ampak si objekt čim bolje ogledajo. Smiselno je, da vsi 
ostali ne čakajo v vrsti, ampak delajo kaj drugega, na primer opazujejo isti objekt skozi binokularje ali 
jim damo drugo zaposlitev, po opazovanju pa lahko opazovan objekt skicirajo (na primer narišejo 
Saturn in njegov obroč ter položaj lun). 
 
2.1 Spletne strani in drugi viri kot pomoč pri načrtovanju opazovanja 
Za natančen načrt opazovanja moramo dobro poznati situacijo na nebu. Odlična pomoč za 
prepoznavanje ozvezdij je Spikin Moj prvi zvezdni atlas, kjer so na kartah označene tudi barve zvezd, 
velikost zvezd glede na magnitudo, vrisani pa so tudi vsi svetlejši megličasti objekti.                                                            
Zelo uporaben je računalniški program Stellarium, kjer vnesemo svojo lokacijo in uro opazovanja ter 
vidimo sliko neba ob tej uri. Lahko preverimo ozvezdja, položaj in višino Lune,  Venerino meno, 
morebitno vidnost Jupitrove rdeče pege, položaj Jupitrovih in Saturnovih lun. Za slednje kliknemo 
planet, ga s tipko space fiksiramo v center zaslona, potem pa povečujemo sliko toliko časa, da 
zagledamo lune.  
 

 
Slika 2: Prikaz neba v programu Stellarium (Vir: Stellarium 0.12.4) 
 
Sam položaj lun najdemo tudi na spletni strani https://www.skyandtelescope.com, tu je tudi prikaz 
pogleda skozi Newtonov teleskop, ki sliko obrne. 
Zelo uporabna stran je https://heavens-above.com, ki tudi zahteva lokacijo. Tu uporabljam predvsem 
podatke za: 
- Sonce – vzid, zaid, faze mraka, začetek in konec astronomske noči     
- Luno – vzid, zaid (čas in azimut), faza osvetljenosti, nastop Luninih men 
- planete – opozicije, največje elongacije, višina planeta ob določeni uri (predvsem za Merkur) 
- čase preletov MVP  

http://www.heavens-above.com/
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- natančen položaj kometov               
 

 
 
Slika 3: Začetna stran Heavens-above (Vir: https://heavens-above.com/main.aspx, dostop: 15. 8. 
2019) 
 
www.spaceweather.com – tu najdemo dnevne novice o  aktualnih astronomskih pojavih (npr. 
konjunkcije, meteorski roji, pojavi kometov, okultacije in podobno). 
Ne smemo pozabiti slovenske astronomske revije Spika, kjer so podrobni namigi za bolj poglobljena 
opazovanja, pregled vidnosti planetov, natančni podatki o vidnosti Jupitrove rdeče pege in položaju 
njegovih lun. Dogajanja na nebu, ki jih ne gre zamuditi, lepo opisuje tudi vsakoletna izdaja knjige Glej 
jih zvezde.                                                            
 
3. Končna priprava 
Ker datuma opazovanja nikoli ne moremo natančno napovedati za več dni vnaprej, je potrebno 
učencem pravočasno povedati, naj računajo, da bo opazovanje ob prvih ugodnih razmerah. Zelo 
pogosto namreč datum opazovanja lahko potrdimo šele zadnji dan, kar bi neobveščenim učencem 
lahko prekrižalo načrte pri učenju ali zunajšolskih dejavnostih. O točnem času opazovanja (začetek in 
konec) vedno obvestim tudi starše. Učence je potrebno vsakič sproti opozarjati na zelo topla oblačila, 
saj težko sledijo, če jih zebe. Predvsem pozimi jim priporočim tudi termovko s toplo pijačo. Če je 
potrebno, učence na določene teme teoretično pripravim pred opazovanjem. Če je čas, se zberemo 
nekoliko prej v učilnici, v vsakem primeru pa jim pred opazovanjem povem, kaj bomo delali in kaj so 
njihove naloge. Za vsako opazovanje za učence pripravim delovni list, ki se nanaša na večer 
opazovanja, zato ga vedno naredim zadnji dan. Sama se odločim, čemu bomo namenili več pozornosti, 
in na te teme pripravim vaje, ostale stvari si samo pogledamo in jih razložim kot zanimivosti. Na 
naslednjem opazovanju pozornost posvetimo drugim temam, hkrati pa ponovimo kaj s prejšnjih 
opazovanj. Skupaj z učenci pripravimo mesto opazovanja in odnesemo ven opremo, ob koncu pa tudi 

https://heavens-above.com/main.aspx
http://www.spaceweather.com/
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skupaj pospravimo. Po opazovanju se običajno zberemo v učilnici, dopolnimo delovne liste in s tem 
obnovimo, kar smo videli. 
 
Zaključek 
Dobra priprava je pogoj, da opazovanje poteka uspešno, kar pomeni, da je čim manj nepotrebnih 
zapletov, da so učenci ves čas aktivno vključeni in da se od dane situacije na nebu lahko čim več 
naučijo. Ob aktivnem opazovanju lahko doumejo dinamiko neba ter se naučijo prepoznavati različne 
objekte, zraven pa krepijo sposobnost občudovanja, čudenja in zastavljanja novih vprašanj. Nemalo 
učencev opazovanja spodbudijo k samostojnim opazovanjem in navduševanju ljudi v svojem 
domačem okolju, s tem pa širijo osnovna astronomska znanja med splošno populacijo. 
 
Viri: 
https://meteo.arso.gov.si 
https://www.windy.com 
https://www.meteoblue.com  
https://heavens-above.com 
https://www.skyandtelescope.com 
Stellarium 0.12.4, https://stellarium.org 
Kambič, Bojan: Moj prvi zvezdni atlas, Spika, 2018 
 
  

https://meteo.arso.gov.si/
https://www.windy.com/
https://www.meteoblue.com/
http://www.heavens-above.com/
https://www.skyandtelescope.com/
https://stellarium.org/
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PRAVILNI VEČKOTNIKI  
Tadeja Zorč Čarga 
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, Dijaška 12, 5220 Tolmin 

 

Povzetek:  Matematika je lahko tudi zanimiva in zabavna. V prispevku bom pokazala primer 
preiskovalne naloge, ki so ga opravili učenci osmega razreda. Pri obravnavi poglavja Večkotniki, so 
učenci po obravnavani snovi, ki je določena z letnim delovnim načrtom, morali vso pridobljeno znanje 
uporabiti pri nalogi Pravilni večkotniki. Razpolagali so s podatkom, da je stranica pravilnega večkotnika 
dolga pet centimetrov. Najprej so morali načrtati pravilne večkotnike, kateri so imeli skupno stranico. 
Izračunali so velikost posameznega notranjega kota in obseg posameznega pravilnega večkotnika. 
Preiskovalno nalogo sem nadgradila tako, da so učenci morali izračunati ploščine posameznih pravilnih 
večkotnikov, ter jih primerjati med seboj.  Vedeti moramo, da v osnovni šoli še ne poznajo 
trigonometrije in ne poznajo še Pitagorovega izreka in enačbe za izračun ploščine pravilnega 
večkotnika, če imajo polmer včrtane krožnice, torej so ugotovitve na ravni osnovnošolskega učenca. 
Višino enakokrakega trikotnika so odmerili, zato je bila natančnost pri načrtovanju zelo dobrodošla. 
Na koncu pa so primerjali nekatere ploščine pravilnih večkotnikov med seboj, ter prišli do novih 
spoznanj in ugotovitev. Že Isaac Newton je rekel: da je prvi pogoj pri matematiki, da si natančen, drugi 
pa, da si jasen in kolikor je mogoče preprost. Tudi mi smo pokazali, da se lahko na preprost, drugačen 
način lahko naučimo več.  

 

Abstract: Math can also be interesting and fun. In this paper, I will show an example of an research 
task performed by eighth grade pupils. Dealing with the chapter Polygons, the pupils had to use all the 
acquired knowledge in the task Regular polygons according to the subject matter, which is determined 
by the annual work plan. They had the information that the side of a regular polygon is five centimetres 
long. First, they had to design regular polygons that had a common side. They calculated the size of 
each interior angle and the circumference of each regular polygon. I upgraded the research task so 
that the pupils had to calculate the areas of individual regular polygons and compare them with each 
other. We need to know that in elementary school they do not yet know trigonometry and do not yet 
know the Pythagorean theorem and the equation for calculating the area of a regular polygon if they 
have radii of inscribed circles, so the findings are at the level of the elementary school pupil. The height 
of the isosceles triangle was measured, so accuracy in the design was very welcome. In the end, they 
compared some areas of regular polygons with each other, and came to new insights and findings. 
Already Isaac Newton said: that the first condition in mathematics is that you are precise, and the 
second that you are clear and as simple as possible. We, too, have shown that we can learn more in a 
simple, different way. 

 

Uvod 

V tem prispevku želim pokazati, da je pouk lahko tudi drugačen, zanimiv, predvsem pa temelji na 
samostojnosti ter iznajdljivosti učencev. Pri pouku smo v osmem razredu z učenci opravili preiskovalno 
nalogo o večkotnikih, ki smo jo nadgrajevali. 

Pri načrtovanju večkotnikov so učenci  razpolagali s podatkom, da je stranica dolga pet centimetrov. 
Sami so izračunali velikost enega notranjega kota in s tem podatkom so lahko pričeli z delom. 
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Sami so nato prišli do spoznanja kako najlažje izračunati ploščino posameznega večkotnika, ter 
primerjali njihove ploščine med seboj. Pri tem so prišli do ugotovitev, da je ploščina pravilnega 
večkotnika odvisna od kvadrata polmera večkotniku očrtane krožnice na preprost, osmošolcu 
primeren način.  

Jedro 

Pravilni mnogokotnik ali pravilni večkotnik je večkotnik, ki ima vse stranice enako dolge, vse kote med 
seboj skladne in je konveksen. 

Oglišča pravilnega večkotnika ležijo na krožnici, katerikoli sosednji oglišči pa sta med seboj enako 
oddaljeni. Vsakemu pravilnemu večkotniku lahko včrtamo in očrtamo krožnico, pri čemer sta središči 
le teh v isti točki. Pravimo, da sta istosrediščni. 

Pri pravilnem večkotniku lahko izračunamo več količin po sledečih enačbah: 

- ∑ = (𝑠𝑠 − 2) ∙ 180°𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠                                         Vsota notranjih kotov 
- ∑ = 360°𝑖𝑖𝑢𝑢𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠                           Vsota zunanjih kotov 

- š𝑡𝑡𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑎𝑎𝑔𝑔𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝑠𝑠∙(𝑠𝑠−3)
2

                                              Število vseh diagonal 
- 𝑐𝑐 = 𝑠𝑠 ∙ 𝑎𝑎                                                                               Obseg večkotnika 

Pri čemer je stranica večkotnika označena z a in n predstavlja število stranic večkotnika. 

Med poukom obravnavamo vse te enačbe, le za ploščino pravilnega večkotnika povemo, da je vsak 
večkotnik možno razdeliti na trikotnike. Pri tem lahko vsakemu trikotniku izmerimo stranice in 
pripadajoče višine. Nato izračunamo ploščine posameznih trikotnikov in te seštejemo. 

Pri naši preiskovalni nalogi smo načrtovali pravilne večkotnike, s tem da so učenci imeli le podatek, da 
naj bo stranica dolžine pet centimetrov. 

Začeli naj bi načrtovati trikotnik, nadaljevali naj bi do dvajsetkotnika, tako da imajo vsi večkotniki eno 
skupno stranico. Pred pričetkom načrtovanja, je bilo potrebno izračunati nekaj količin. 

Za vsak večkotnik posebej, so izračunali velikost enega notranjega kota: 

𝛼𝛼 =
(𝑠𝑠 − 2) ∙ 180°

𝑠𝑠
 

 

Slika 1: Pravilni večkotniki s skupno stranico 
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Seveda pa se lahko načrtuje večkotnike tudi drugače, tako da začnemo z skupnim ogliščem, izračuni 
pa so popolnoma enaki. 

Ko je bilo načrtovanje pri kraju se je pravo delo šele začelo. Učenci so morali sami ugotoviti kako bi 
najlažje izračunali ploščino posameznega večkotnika. 

Vsak pravilni večkotnik lahko razdelijo na popolnoma enake, med seboj skladne enakokrake trikotnike. 

 

Se pravi, da je ploščina vsakega pravilnega večkotnika enaka vsoti ploščin enakokrakih trikotnikov. 
Ploščina enega enakokrakega trikotnika pa je: 

𝑆𝑆1 =
𝑎𝑎 ∙ 𝑠𝑠𝑛𝑛

2
 

Pri čemer je a osnovnica posameznega enakokrakega trikotnika, va pa njegova pripadajoča višina. 
Podano so imeli dolžino stranice, višina pa je enaka polmeru včrtane krožnice. Tako učenci lahko 
zapišejo enačbo: 

𝑆𝑆𝑠𝑠 = 𝑠𝑠 ∙
𝑎𝑎 ∙ 𝑟𝑟𝑠𝑠

2
 

s katero lahko izračunajo ploščino pravilnega večkotnika. V tem primeru je n število stranic, a dolžina 
stranice ter rv polmer včrtane krožnice, katerega pa učenci lahko zgolj odmerijo iz načrtovane slike, saj 
ne poznajo trigonometrije in sinusnega izreka. 

Ker so si učenci različni, je naloga večplastna. Nekateri so samo izračunali obseg in velikost enega 
notranjega kota, ter načrtovali. Drugi so razdelili posamezne pravilne večkotnike na enakokrake 
trikotnike in izračunali ploščino posameznih pravilnih večkotnikov. Najbolj zavzeti in tudi nadarjeni, pa 
so nadaljevali. Primerjali so posamezne ploščine pravilnih večkotnikov med seboj. Poudariti je 
potrebno, da dolžina stranice pravilnega večkotnika ostaja enaka, povečuje pa se število oglišč. 

Na primer 3- , 6- , 12- in 15-kotnike med seboj, nato pa še 5- ,10- ,15 in 20-kotnike in skušali ugotoviti 
povezavo med njihovimi ploščinami. 

Po izračunih ploščin, učenci opazijo, da se le te povečujejo. Učenci iz tega tudi ugotovijo, da  ploščina 
in število oglišč, nista premo sorazmerni količini, zato delo z učenci nadaljujemo v računalniški učilnici. 
V program Excell učenci vnesejo tabelo, s pomočjo katere narišejo graf  ploščine posameznega 
večkotnika v odvisnosti od števila oglišč. Na grafu je opaziti, da krivulja narašča. Kakšna je ta odvisnost, 
ali je to graf kvadratne funkcije? 
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Slika 2: Graf odvisnosti velikost ploščine od števila oglišč pravilnega večkotnika 

 

Ploščina pravilnega večkotnika se izračuna: 

𝑆𝑆𝑠𝑠 = 𝑠𝑠 ∙ 𝑆𝑆∆ 

pri čemer je n število oglišč, 𝑆𝑆∆ pa ploščina enakokrakega trikotnika, na katere razdelimo posamezen 
večkotnik Iz te enačbe vidimo, da je ploščino pravilnega večkotnika lahko izračunamo, če poznamo 
ploščino tega trikotnika.  

Učenci so dokazali, da je do kompleksnih ugotovitev mogoče priti na jasen in preprost način. Naloga 
je bila na koncu ocenjena. 

 

Zaključek 

Za učence je bila projektna naloga zelo zanimiva, saj so uporabili svoje znanje, ki so ga nadgradili. Prišli 
so do novih spoznanj, ki jih sicer osvojijo šele v srednji šoli. Delo je potekalo na drugačen način. 
Spodbujalo je njihovo samostojnost, iznajdljivost, pa tudi nadarjenost. 

Ne glede na to, da so to učenci osmega razreda in ne poznajo trigonometrije, so prišli do zaključkov, 
ki veljajo za pravilne večkotnike. 
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NALOGE UTEMELJEVANJA NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 
MATEMATIKE  
Jerneja Bone 
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) matematike v 6. in 9. razredu vključuje tudi naloge, katerih del 
reševanja je utemeljevanje odgovora. Take naloge se kontinuirano pojavijo na NPZ matematike vsaj 
od leta 2006 dalje in preverjajo cilje različnih vsebin učnega načrta za matematiko v osnovni šoli. 
Analiza omenjenih nalog je pokazala, da se naloge uvrščajo v modro območje, kar pomeni, da nalogo 
pravilno rešijo le učenci z visokimi dosežki na NPZ. Neuspešnost reševanja je gotovo rezultat več 
dejavnikov, ki so posledica reševanja in vrednotenja nalog, povezanih z utemeljevanjem, v učnem 
procesu. Izkazalo se je, da je naloge z utemeljevanjem težje vrednotiti, kar nakazuje pregled 
vrednotenja kontrolnih preizkusov. Čemu pripisati vzroke, da učenci take naloge slabše rešujejo ter da 
imajo učitelji pri vrednotenju le-teh težave? Ugibamo lahko, da imajo učenci težave s pisnim 
sporočanjem (zapis utemeljitve) in branjem z razumevanjem, z nedosledno uporabo matematične 
terminologije in simbolike, z izkazovanjem nerazumevanja matematičnih pojmov in postopkov. Eden 
od možnih vzrokov je lahko tudi, da naloge, kjer morajo učenci utemeljiti oz. interpretirati dobljene 
rezultate, niso pogosto prisotne v učnem procesu. Učiteljeva vloga pri vrednotenju oz. podajanju 
povratnih informacij učencu je v tem, da zna nepopolne oz. nepravilne odgovore učencev 
argumentirati in učenca usmeriti k ustreznemu zapisu odgovora. 

V prispevku nakažemo uspešnost reševanja nalog, kjer učenci utemeljujejo svoje odgovore. V 
zaključku bomo nakazali nekatere možne rešitve, ki bi pripomogle k izboljšanju reševanja nalog iz 
utemeljevanja. Povezali bomo utemeljevanje z razvijanjem matematične in bralne pismenosti.  

 

Title Tasks with justifying on the National External Assessment of Mathematics 

Abstract:  
The National External Assessment of Mathematics in the 6th and 9th grades includes tasks where 
students have to justify their answers. Such tasks have continuously been part of the National 
Assessment of mathematics since  2006. Tasks that include justifying answers assess goals from 
different areas of the math syllabus in the elementary school. The analysis of the tasks mentioned 
above has shown that these tasks are classified in the blue area, which means that they are 
successfully completed only by students with high achievement levels at the National Assessment. The 
inability to solve such tasks successfully is certainly the result of several factors. These factors exert 
influence on both solving and evaluation of the tasks that include justification in the learning process. 
It has turned out that justification tasks are harder to evaluate – this is indicated in the review of the 
evaluation of control tests. Why do students have problems with solving such tasks and why do 
teachers often fail to evaluate them properly? We can assume that students have problems with 
written communication (how to write justification) and reading comprehension. Besides, they may 
show inconsistent use of mathematical terminology and symbols  and lack of understanding of 
mathematical concepts and procedures. One of the possible reasons may also be that the tasks where 
students have to justify or interpret the obtained results are not often given to students in the learning 
process. The teacher's role in evaluating or providing feedback to the student is that he/she is able to 
expose the incomplete or incorrect student's answers  and direct the student to the appropriate 
justification in writing. 
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This article will reveal the successfulness of solving tasks that include justification. In the final part we 
will indicate some possible solutions that can help improve solving justification tasks. We will connect 
justification with the development of mathematical and reading comprehension.  

 

Zapis utemeljitve 

Pri pouku matematike (in drugih predmetov) razvijamo vse štiri sporazumevalne zmožnosti: branje, 
pisanje, govorjenje in poslušanje. Vsak učitelj ve, v kolikšni meri in kako razvija posamezno 
sporazumevalno zmožnost. V navodilih matematičnih nalog, pa tudi iz drugih predmetov, se pojavljajo 
glagoli kot so: opiši, razloži, pojasni, utemelji, … Učenci nalogo rešijo ustno (govorijo, povedo) ali pisno 
(zapišejo). Pri NPZ matematike v 6. in 9. razredu so med nalogami tudi take, katerih del reševanja je 
zapis utemeljitve odgovora. Vpogled v tovrstne naloge nam bo pokazal, kako so učenci spretni v veščini 
pisnega sporočanja, in sicer pri utemeljevanju.  

 

Naloge z utemeljevanjem pri nalogah Nacionalnega preverjanja znanja 

Naloge, katerih del reševanja je zapis utemeljitve, se pojavljajo v preizkusih Nacionalnega preverjanja 
znanja vsaj od leta 2006 dalje. Te naloge se praviloma uvrščajo v modro območje, kar pomeni, da jih 
reši le 10 odstotkov učencev. 

V letu 2015 in 2016 je Predmetna komisija za matematiko uvrstila v nacionalne preizkuse znanja 
matematike za 6. in 9. razred enako nalogo, kjer so med drugim morali učenci utemeljiti svoj odgovor. 
Četrtina učencev 6. razreda je uspešno rešila nalogo v obeh letih, leta 2015 je bila uspešna polovica 
učencev 9. razreda , dobra tretjina pa leta 2016.  

 

Naloge z utemeljevanjem v 9. razredu 

Učenci so v nalogah ugotovitve oz. rešitve, do katerih so prišli, utemeljili s pomočjo poznavanja 
lastnosti dvojic kotov (leta 2007), utemeljevali so računanje kvadrata dvočlenika (leta 2008), z 
računom so utemeljili izbrano dolžino telesne diagonale prizme (leta 2009), utemeljili so verjetnost 
dogodka (2011). Pri utemeljevanju so se opirali na vsoto notranjih kotov trikotnika in uporabo 
Pitagorovega izreka (leta 2013), na poznavanje osnovnih pojmov pri prizmi, valju, piramidi in stožcu 
(leta 2014), na uporabo zakona o ohranitvi relacije »je enako« pri reševanju linearnih enačb (2018). 
Učenci so interpretirali matematični problem in utemeljili odgovor (leta 2015), do podatkov in rešitve 
so razvijali kritični odnos ter na podlagi tega zapisali utemeljitev (2016).  

V letih 2010, 2012 in 2017 naloge z utemeljevanjem ni bilo, leta 2006 pa je bila taka naloga na 
naknadnem roku.  

Naloge, kjer morajo učenci utemeljevati svoje odgovore, so iz različnih vsebin (sklopov) učnega načrta 
in iz vseh treh tem: geometrija in merjenje, analiza in algebra ter druge vsebine.  

Predmetna komisija za matematiko v vseh letih ugotavlja, da učenci svojih rešitev ne znajo utemeljiti, 
čeprav izkazujejo, da poznajo lastnosti matematičnih pojmov, obvladujejo izvajanje postopkov. 
Predmetna komisija ugotavlja tudi, da imajo učenci težave pri zapisu utemeljitve, kar večinoma izhaja 
iz površne uporabe matematične terminologije.  
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Naloge, katerih del reševanja je utemeljevanje odgovora, so tiste, ki najbolj ločujejo učence z višjimi 
in učence z nižjimi dosežki. 

Glede na vse ugotovitve, predmetna komisija za matematiko učiteljem v letnih poročilih svetuje, da 
naj posebno pozornost namenjajo pravilnim zapisom rešitev in ugotovitev. K temu bo pripomogla 
pravilna uporaba matematične terminologije in simbolike. Predpogoj za pravilen zapis utemeljitve je 
tudi učenčevo razumevanje pojmov, kjer ima učitelj pomembno vlogo v procesu poučevanja. Učitelji 
naj posebno pozornost namenjajo tudi branju z razumevanjem in interpretaciji rezultatov.  

 

Naloge z utemeljevanjem v 6. razredu 

Učenci 6. razreda so v nalogah utemeljili oceno glede na dane podatke (leta 2011), utemeljili izbiro 
(leta 2012). V letih 2015 in 2016 so bile naloge v 6. in 9. razredu enake: Učenci so interpretirali 
matematični problem in utemeljili odgovor (leta 2015), do podatkov in rešitve so razvijali kritični odnos 
ter na podlagi tega zapisali utemeljitev (2016).  

V ostalih letih naloge z utemeljevanjem v NPZ matematike ni bilo, kar nakazuje, da naloge z 
utemeljevanjem v 6. razredu niso tako pogoste.  

Naloge, katerih del reševanja je utemeljevanje odgovora, so iz različnih vsebin (sklopov) učnega načrta 
in iz vseh treh tem: geometrija in merjenje (dolžina), analiza (deli celote) ter druge vsebine (reševanje 
problemskih nalog iz vsakdanjega življenja).  

Kljub temu lahko povzamemo, da so tovrstne naloge slabše rešene. Predmetna komisija za 
matematiko je ugotovila, da imajo učenci težave tudi z razumevanjem prebranega besedila in 
utemeljevanjem rešitve oziroma ugotovitve. Podroben pogled po nalogah pokaže, da so naloge v 
večini primerov začeli dobro reševati, v nadaljevanju, ko so se zahtevala kompleksnejša znanja, niso 
bili uspešni. Pri utemeljevanju se izkaže tudi, da imajo učenci težave z razumevanjem osnovnih pojmov 
in dejstev. Učiteljem Predmetna komisija za matematiko svetuje, da naj posebno pozornost namenijo 
interpretaciji rezultatov.  

Ugotovimo lahko, da so naloge, katerih del reševanja je zapis utemeljitve, tako v 6. kot v 9. razredu v 
večini v modrem območju ter da jih pravilno rešijo učenci z višjimi dosežki. Zato se upravičeno 
sprašujemo, ali je utemeljevanje samo za nadarjene oz. učno uspešnejše učence, ali lahko zapisa 
utemeljitve s primernimi metodami in oblikami dela naučimo tudi ostale učence.  

Kaj nam sporočajo povratne informacije o vrednotenju kontrolnih preizkusov pri nalogah z 
utemeljevanjem? 

Elektronsko vrednotenje preizkusov na NPZ omogoča vpogled v vrednotenje kontrolnih preizkusov. 
Med vsemi preizkusi, ki jih učitelji elektronsko vrednotijo, so trije kontrolni preizkusi. Dodatek k 
povratni informaciji učiteljem o vrednotenju NPZ poda pojasnila o odstopanju ocenjevalcev pri 
kontrolnih preizkusih.  

Kako vrednotijo naloge, katerih del reševanja je zapis utemeljitve, učitelji? Odstotek učiteljev, ki 
vrednotijo tovrstne naloge v 6. razredu skladno z navodili, se giblje od 34 % (leto 2016) do 93 % (leto 
2015). Pri vrednotenju takih nalog v 9. razredu se ta odstotek giblje od 59 % (2014) do 87 % (2018). 
Nakazuje se trend izboljšanja.  
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Naštejmo nekaj tipičnih napak, ki jih ocenjevalci naredijo: spregledajo dodatna navodila, zapisana v 
moderiranih navodilih; ne uvidijo, da je zapis utemeljitve nepopoln; nadalje spregledajo, da mora 
odgovor slediti iz pravilnega izračuna deljenja. 

 

Katera znanja in veščine potrebujemo za zapis utemeljitve? 

Za zapis utemeljitve potrebujemo tako vsebinska kot procesna znanja. K vsebinskim znanjem štejemo 
poznavanje in razumevanje matematičnih pojmov in postopkov. Potrebujemo tudi veščino pisanja, ki 
jo urimo pri različnih predmetih in v različnih kontekstih.  

Projekt NA-MA POTI, ki se poglobljeno ukvarja z matematično in naravoslovno pismenostjo po celotni 
izobraževani vertikali, podpira razvoj procesnih znanj. Prvi gradnik matematične pismenosti je 
matematično mišljenje, razumevanje in uporaba matematičnih pojmov, postopkov ter strategij, 
sporočanje kot osnova matematične pismenosti.  

V okviru tega posamezni podgradniki podpirajo tudi dejavnosti, ki bodo izboljšale zapis utemeljitve. 
Podgradnik napoveduje in presoja rezultate, utemeljuje trditve, postopke in odločitve učitelja 
spodbuja, da pripravlja dejavnosti, kjer učenci napovedujejo in presojajo rezultate, utemeljujejo 
trditve, postopke in odločitve. Podgradnik predstavi, utemelji in vrednoti lastne miselne procese 
usmerja učitelje, da pripravljajo dejavnosti, kjer učenci utemeljujejo svoje trditve. Za zapis utemeljitve 
mora učenec poznati in pravilno uporabljati matematično terminologijo in simboliko. O tem govori 
podgradnik pozna in uporablja strokovno terminologijo in simboliko, kar je eden od pogojev za zapis 
utemeljitve.   

Učni jezik je slovenščina. Projekt OBJEM podpira bralno pismenost in razvoj slovenščine kot učnega 
jezika. Eden od gradnikov bralne pismenosti je tudi besedišče. V okviru tega učitelje pri različnih 
predmetih spodbujajo, da pripravljajo dejavnosti, kjer učenci poznajo, razumejo in uporabljajo 
besedišča različnih predmetnih področij. Zapisano se povezuje in dopolnjuje z zapisom pri 
matematični pismenosti pozna in uporablja strokovno terminologijo in simboliko. Eden od gradnikov 
bralne pismenosti je tudi razumevanje besedil in odziv na besedilo, kjer učitelj pripravlja take 
dejavnosti, kjer učenci podatke pojasnjujejo, utemeljujejo, oblikujejo hipoteze. To pomeni, da učenci 
pri različnih predmetih utemeljujejo, kar jim pomaga tudi pri zapisu utemeljitve pri matematiki. Najbolj 
je poudarjen zapis utemeljitve pri gradniku bralne pismenosti tvorjenje besedil.  

 

Zaključek 

Naloge z utemeljevanjem so nevralgična točka tako pri učencih kot pri učiteljih: učenci jih slabše 
rešujejo, učitelji jih slabše vrednotijo. Kaj so možni vzroki? Ugibamo lahko, da je v okviru učnega 
procesa premalo nalog z utemeljevanjem. Učenci ne pridobijo izkušenj z zapisom utemeljitve. Ker 
učitelji ne podajajo povratnih informacij učencem pri pouku oz. takih nalog ne vrednotijo, jih težje 
vrednotijo pri NPZ oz. imajo pri vrednotenju tovrstnih nalog težave. Učitelj mora znati argumentirati 
nepravilne ali nepopolne utemeljitve učencev in učenca usmeriti k ustreznemu zapisu odgovora. 

Kaj lahko naredi učitelj? Predpogoj za uspešno reševanje nalog z utemeljevanjem je, da učitelj pri 
pouku posebno pozornost namenja dosledni uporabi matematične terminologije in simbolike, skrbi za 
razumevanje matematičnih vsebin (pojmov in postopkov) in spodbuja pri učencih branje z 
razumevanjem. Učitelj naj pripravlja dejavnosti, ki vključujejo tako ustno kot pisno sporočanje, tako 
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da obstoječe naloge nadgradi z glagoli opiši, pojasni, razloži, utemelji … Podaja naj kvalitetno povratno 
informacijo o učenčevem dosežku.  

Viri:  

[1]  Letna poročila o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskih letih od 2005/2006 do 
2017/2018, https://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/, dostop 20. 9. 2019 

[2]  Dodatna informacija o dosežkih učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja od 
2006 do 2012, https://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/, dostop 20. 9. 2019 

[3]  Dodatna informacija o dosežkih učencev 9. razreda na nacionalnem preverjanju znanja od 
2006 do 2012, https://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/, dostop 20. 9. 2019 

[4]  Predmetna komisija za matematiko. Opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ-ju od 2013 do 
2018, https://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/, dostop 20. 9. 2019 

[5]  Predmetna komisija za matematiko. Opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju od 2013 do 
2018, https://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/, dostop 20. 9. 2019 

[6]  Matematična pismenost. Opredelitev 1. gradnik s podgradniki in opisniki, 
https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/na-ma_poti_mp_1_gradnik_objava-docx.pdf, dostop 
20. 9. 2019 
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SPLETNA UČILNICA IN OCENJEVANJE DOMAČEGA DELA PRI FIZIKI V OŠ 
Dragica Čander 
OŠ Pod goro, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice 

 

Povzetek: Ocenjevanje znanja nam pri pouku fizike lahko vzame veliko dragocenega časa. Poleg 
spraševanja in pisanja testa že nekaj let ocenjujem tudi domače delo, ki pa ni klasična domača naloga. 
Ocenjujem izvedbo poskusa, ki ga učenci izvedejo doma. Samo izvedbo poskusa, pripravo nanj, 
pripomočke, dokumentirajo s fotografijami ali posnetki. Nato izdelajo poročilo v urejevalniku besedil, 
ki ga oddajo v Googlovo spletno učilnico, ki je enostavna za uporabo in učenci za seznanjanje z njeno 
uporabo ne potrebujejo več kot eno uro v računalniški učilnici. Poročila, ki so narejena po dogovorjenih 
normativih pregledujem in ocenjujem doma na telefonu ali računalniku. Vsakemu učencu posebej dam 
povratno informacijo o opravljenem delu in do končnega roka oddaje lahko izdelek urejajo, 
komentirajo in tako uporabljam tudi elemente formativnega spremljanja. 

Ocenjevanje drugega dela se mi zdi pomembno za spodbujanje učencev, ki jim je fizika bližje kot 
drugim in se lahko pri tem zelo izkažejo. 

 

Uvod 

Sem učiteljica matematike in fizike, ves čas, od leta 1984, zaposlena v osnovnih šolah. Čeprav je bila 
matematika moja prva poklicna želja in izbira, so bile moje zaposlitve na različnih šolah vedno 
organizirane tako, da je prevladovalo poučevanje fizike. V vseh letih sem se rada izobraževala, 
preizkušala novosti, se prilagajala spremembam v učnem načrtu. Z vsakim letom sem bila bolj 
prepričana, da je potrebno fiziko poučevati skozi primere iz vsakdanjega življenja in iz tega pri mojih 
urah vedno tudi izhajam. S tem učenci spoznavajo vpetost fizike v vsakdanje dogajanje in verjamem, 
da je predvsem tistim, ki jim fizika ni med najljubšimi predmeti, zaradi tega tudi razumljivejša. 

Veliko časa mi vsako leto vzame ocenjevanje znanja, saj se trudim iskati znanje in ne želim biti prehitra 
pri postavitvi ocene. V ta namen ob pisnih ocenjevanjih vedno ocenjujem tudi ustno odgovarjanje na 
vprašanja, kar pri nekaterih učencih traja dalj časa, kot bi želela. Nekateri učenci imajo tudi težave z 
ustnim sporočanjem. Da bi zadostila različnim tipom učencev in da bi bila ocena fizike sestavljena iz 
čim bolj raznolikih delov, sem se že nekaj let nazaj odločila, da bom učencem ocenila tudi domače delo 
vezano na izvedbo poskusa. Za oddajo, pregledovanje nalog in povratne informacije uporabljam 
Googlovo spletno učilnico.  

 

Jedro 

Učenci radi počnejo praktične stvari, a morajo imeti natančna navodila in še pomoč s praktičnimi 
nasveti. Opažam, da je vedno več učencev, ki so neiznajdljivi in nespretni pri praktičnem delu. Poskusi, 
ki jih izvajajo v parih ali v skupinah pri pouku so jim sicer zanimivi, a si za izvedbo, kljub dogovorjenim 
časovnim omejitvam vzamejo preveč časa in potem imamo težavo z nedokončanim delom, posledično  
nekatere rezultate kar priredijo in to ni prav. Ker želim, da zaključna ocena izraža čim boljši opis 
učenčevega dela in ker želim, da kak poskus opravijo v celoti in v svojem tempu sem se odločila, da 
bom ocenila tudi domačo nalogo, vezano na izvedbo poskusa. Delo si učenci organizirajo sami, 
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poiščejo pripomočke, ki jih imajo doma, jih sestavijo in uporabijo, kot sami menijo, da je najboljše, 
brez mojega vpletanja v njihovo delo in usmerjanja. 

Vsa navodila in zahteve o končnem izdelku dobijo na papirju in v Googlovo spletno učilnico, da so jim 
pri roki, če list založijo. Poleg tega je v spletni učilnici tudi prostor za oddajo poročila o samostojnem 
delu. Učilnico najdemo med Googlovimi aplikacijami, če imamo elektronsko pošto s šolsko domeno 
ime.priimek@podgoro.si.  

 

Slika 12 Ikona spletne učilnice med aplikacijami 

 

 

Slika 13 Izgled znotraj spletne učilnice 

 

Takšen način ocenjevanja izvajam tako v osmem kot v devetem razredu. Ocenjevala sem poskuse o 
gostoti snega, odvisnosti sile upora od velikosti prečne ploskve, odvisnosti sile trenja od hrapavosti 
stičnih ploskev in čas taljenja ledu. Učenci dobijo navodila o izvedbi, priporočenih potrebščinah, 
kriterijih ocenjevanja, navodila za izdelavo poročila in rok za oddajo naloge. Pred začetkom domače 
naloge se pogovorimo o kriterijih. Svoje predloge za ocenjevanje pripravijo tudi učenci v skupinski 
debati. Pred tem se pogovorimo o tem, v kakšnih pogojih skupina dobro deluje. Izbrane kriterije 
objavim v spletni učilnici in na oglasni tabli v učilnici. Svoje delo – tako pripomočke, izvedbo, meritve 
– morajo sproti fotografirati in fotografije smiselno vstaviti v poročilo. Poročilo lahko pred 
dogovorjenim rokom oddajo v spletno učilnico, kjer ga preberem in dam povratno informacijo glede 
upoštevanja zahtevanih kriterijev in podam tudi doseženo število točk. Če želijo, lahko nalogo dodatno 

mailto:ime.priimek@podgoro.si
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uredijo in ponovno oddajo v oceno, do dogovorjenega datuma oddaje. Način oddaje naloge v spletno 
učilnico pokažem najprej frontalno, nato učenci v času ene šolske ure v računalniški učilnici praktično 
preizkusijo oddajo dokumenta.  

Za pregledovanje in branje izdelkov učencev je potrebnega veliko časa, kar pa se izniči z zadovoljstvom 
po opravljenem ocenjevanju drugačnega dela, od katerega nekaj učencev odnese več, kot bi z delom 
v šoli. To pa je neprecenljivo zame, kot učiteljico. 

 

Slika 14 Zbirnik oddanih in ocenjenih nalog 

Približno tretjina učencev odda nalogo pred rokom in potem še kaj uredi, večina ostalih odda nalogo 
zadnji dan, tik pred zdajci. Vedno pa se najde tudi učenec ali dva, ki naloge sploh ne opravijo. Tako so 
ocene kot pri vsakem ocenjevanju - od odličnih, do nezadostnih. Pri dajanju povratnih informacij in 
individualni komunikaciji vidim praktično uporabo elementov formativnega spremljanja, saj lahko tako 
jaz, kot tudi učenec sam spremljava napredek pri delu.  

 

 

 

Slika 15 Primera komunikacije s strani učencev 

Težavo tega dela vidim v slabem poznavanju in uporabi računalniškega znanja v zvezi z oblikovanjem 
poročila v urejevalniku besedil. Kljub računalniškim krožkom v prvi in drugi triadi, izbirnem predmetu 
Urejanje besedil v tretji triadi, ki jih izvajamo na šoli, je še vedno preveč učencev, ki se tem krožkom in 
predmetu ne prijavijo in ostajajo nepoučeni glede osnov oblikovanja besedila. V ta namen učence 
povabim na pogovorno uro v računalniško učilnico. Oblika poročila sicer ni del ocene (razen 
naslovnice) a bi bilo nujno, da to znanje obvladajo vsi učenci.  
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Poleg izvedbe poskusa v spletno učilnico dajem tudi razne vaje, dodatne naloge pred ocenjevanji 
znanja, pred NPZ-ji in učenci jih lahko rešujejo in oddajo v pregled, če želijo. Takih učencev je malo, 
ampak tudi za te učence se splača pripraviti naloge. Oddane naloge vedno pregledam in dam natančno 
povratno informacijo o rešenih nalogah. Obvestilo o vsaki dodani nalogi v spletno učilnico dobijo 
učenci kot e-pošto, preko katere tudi lahko dostopajo v spletno učilnico. 

Uporabo Googlove spletne učilnice sem spoznala na sejmu Bett v Londonu in mi je bila zelo všeč. Za 
pouk sem jo začela uporabljati minulo šolsko leto in bom v tem šolskem letu nadaljevala. Pred tem so 
učenci izdelke pošiljali na e-pošto.  

 

 

Zaključek 

S tem načinom ocenjevanja sem zelo zadovoljna, saj učenci pridobijo določene spretnosti in znanje - 
tako fizikalno kot računalniško. Ocena je enakovredna ostalim ocenam pri fiziki in več kot ima učenec 
ocen, realnejša je slika znanja in dela pri predmetu. Pomembno je tudi, da učenci pri delu smiselno 
uporabljajo tudi telefon ali fotoaparat in seveda tudi računalnik. Uporaba medsebojne komunikacije 
je ob tem zelo pomembna in ker je v pisni obliki, je toliko bolj premišljena in pozitivno naravnana z 
obeh strani. Pozitiven odnos do opravljenega dela je pomemben tudi za življenje, saj je bistveno bolje 
povedati pripombe s pozitivnim pridihom, kot le grajati. To je odlično izhodišče zame in za učence tako 
v poklicnem kot osebnem življenju. Učenci, ki se težje ustno izražajo ali imajo hudo tremo ob ustnem 
ocenjevanju lahko pridobijo boljšo oceno. Vsi učenci pridobivajo odgovornost do dela in upoštevanje 
časovnih rokov. 

Uporaba spletne učilnice in ocenjevanje domačega dela je zame način, s katerim fiziko približujem 
učencem in razbijam mite o tem, kako težka je fizika. Prepričana sem, da je razumevanje fizikalnih 
zakonitosti bistveno večje, če uporabljamo za razlago dogodke, ki jih lahko doživimo kadarkoli tekom 
dneva oz. učne ure. Če učenci svoje izkušnje še opišejo, merijo in zato dobijo oceno, je to dodana 
vrednost za znanje pri predmetu fizika. 
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MaRS, matematični tabor za tekmovalce in netekmovalce  
David Gajser  
II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor in Fakulteta za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor 

Povzetek 

Matematično raziskovalno srečanje (MaRS) je srednješolski raziskovalni tabor s področja matematike. 
Namenjen je dijakom, ki imajo veselje do matematičnega raziskovanja in želijo preživeti teden dni v 
družbi sebi podobnih vrstnikov iz vse Slovenije. Organiziran je pod okriljem DMFA in je nekakšna 
protiutež pripravam na matematična tekmovanja. Namreč, nekateri talentirani dijaki so dobri in 
uživajo v reševanju težkih matematičnih nalog v danem času (tekmovanja), drugim pa je bolj všeč 
uporabni in raziskovalni del matematike, kar pokriva ta tabor.  

Osrednja dejavnost na taboru so projekti, kjer dijaki v malih skupinah ob pomoči mentorjev raziščejo 
nek zanimiv matematični problem, ga opišejo v obliki LaTeX članka ali video predstavitve in rezultate 
strnjeno predstavijo na zaključni prireditvi. Dijaki so v projekte razdeljeni po interesih in predznanju 
ter so ves čas intenzivno spremljani.  

Naslov enega izmed letošnjih projektov je bil Eliptične krivulje. Gre za zahteven projekt, pri čemer 
zahtevnost ni tekmovalne narave, t.j. da bi dijaki reševali zahtevne naloge z uporabo matematičnih 
trikov. Dijaki so se namreč soočili z vprašanji, kot je: Kakšne oblike je lahko krivulja tretjega reda z 
enačbo 𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏? Do odgovora lahko, kot bomo videli v tem sestavku, vodeno pridejo dijaki 
sami. 

Poleg dela na projektih so del tabora tudi predavanja uglednih matematikov, daljša matematična 
delavnica, tehnične delavnice LaTeX, Python in retorika ter bogat družabni program. Spletna stran: 
http://mars.dmfa.si. 

Abstract 

MaRS is a mathematical research summer camp for high school students. It is designed for students 
which enjoy thinking about mathematics, have research interests and would like to spend a week of 
their holidays in company of other Slovenian students with similar interests. Its organiser is DMFA 
Slovenije, which also organizes main mathematical competitions in Slovenia. This camp, however, 
does not focus so much on competitive mathematics. It is thus perfect for students that do not 
necessarily excel in competitions, but would enjoy learning more about practical or reasearch side of 
mathematics. 

The central activity on the camp is group work on mathematical projects designed and led by mentors. 
Each mentor pre-prepares a specific mathematical topic and then his group first investigates it, and 
then writes a LaTeX article or makes a short video about the topic. At last, the members of the group 
concisely present the results on the closing ceremony. The students are divided into project based on 
their interests and preknowledge and are all the time in close contact with the mentors. 

One of the projects was about Eliptic curves. While this topic is quite involved, it does not require for 
members of the project team to have competitive skills. To give an example of a typical question, 
posed by their mentor: »What are the possible shapes of the curve  𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏?« The students 
were capable of finding the answer themselves, with only a small number of hints given by their 
mentor. Some possible hints and solutions are also presented in this article. 

http://mars.dmfa.si/
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Apart from project work, there were also lectures of distinguished mathematicians on the camp, 
mathematical workshops and plenty of social activities. Web page: http://mars.dmfa.si. 

Uvod 

Matematično raziskovalno srečanje (MaRS) je srednješolski poletni raziskovalni tabor s področja 
matematike. Ima že 14-letno tradicijo in edinstveno zasnovo. Namreč, cilj tabora ni trenirati dijake za 
tekmovanja, niti ni cilj dijake privabiti na neko univerzo. Cilji tabora so spoznavanje dijakov z lepoto in 
uporabnostjo matematike, razvijanje veščin matematičnega raziskovanja v skupini, pridobiti veščine 
natančnega matematičnega izražanja, spoznati zanimive matematične koncepte, probleme in rešitve 
ter druženje s sovrstniki, ki imajo veselje do matematike. Da lahko to dosežemo, gre zasluga predvsem 
požrtvovalni ekipi mentorjev ter programski zasnovi, ki se je v zadnjih letih le malo spremenila. Pri 
organizaciji že 12 let sodelujem tudi avtor tega referata. 

V naslednjih razdelkih bomo opisali predvsem matematične dejavnosti, ki jih na taboru izvajamo, in 
kako le-te pripomorejo k doseganju ciljev tabora. Spoznali bomo, da za polno sodelovanje na taboru 
niso potrebne matematično-tekmovalne sposobnosti, a tudi tekmovalci lahko najdejo dovolj izzivov. 
Podobneje bomo analizirali matematični problem, ki se je obravnaval na taboru: Kakšne oblike je lahko 
krivulja tretjega reda z enačbo 𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏, kjer sta 𝑎𝑎 in 𝑏𝑏 realna parametra? Nazadnje bomo 
utemeljili vlogo tabora kot promotorja DMFA ter vse slovenske matematike. 

 

Slika 16 Skupinska slika mentorjev in udeležencev tabora MaRS 2019. 

MaRSovski projekti 

MaRSovski projekti so osrednja aktivnost na taboru. Mentorsko delo na projektih se začne že nekaj 
tednov pred taborom, ko vsak mentor izbere temo in se pripravi na delo z dijaki. Izbira teme ter idej, 
kako bi projekt na izbrano temo tekel, je zelo pomemben del mentorjeve priprave pred taborom. Poleg 
vsebine mentor pripravi tudi okvirno časovno razporeditev dela ter ideje za zaključno predstavitev. 
Teme usklajuje izkušenejši član ekipe imenovan vodja projektov, ki ima veliko matematičnih izkušenj 
ter ve, česa so dijaki na taboru sposobni. Vsako temo pokomentira in poda lastne ideje za izboljšave 

http://mars.dmfa.si/
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tako glede vsebine kot tudi časovne razporeditve in načina dela z dijaki. Na taboru je namreč čas 
omejen in v dobrih 17 urah, kolikor je ponavadi na urniku namenjeno delu na projektih, mora biti 
projekt zaključen. Velja omeniti, da večina dijakov zagnano porabi še par dodatnih ur prostega časa, 
da je lahko končni izdelek boljši. Torej ima vsak mentor že pred taborom dobro izdelano idejo za to, 
kaj bo počel, vodja projektov pa pregled nad temami in težavnostmi projektov. Takoj ob prihodu na 
tabor vsak udeleženec izpolni kratko anketo, ki jo pripravi vodja projektov in je namenjena lažji in boljši 
razdelitvi dijakov po projektih. S pomočjo te ankete med drugim preprečimo, da bi nek dijak o temi 
projekta že preveč vedel ali da bi imel premalo predznanja. Nato vsakemu mentorju dodelimo 
praviloma 3 dijake in delo se lahko začne.  

Prvo polovico časa je delo na projektih predvsem matematično obarvano: spoznavanje nove snovi, 
spoprijemanje s problemom, reševanje, raziskovanje, modeliranje … V drugi polovici tabora pa poteka 
predvsem predstavljanje rezultatov: pisanje sestavka v LaTeXu in priprava kratke predstavitve za 
starše in prijatelje. Ves čas so dijaki pod budnim očesom mentorja, ki vodi aktivnosti in skrbi, da delo 
poteka po okvirnem časovnem planu, daje namige, pomaga pri predstavitvi … Delo v tako majhni 
skupini omogoča mentorju, da se posveti vsakemu dijaku posebej, vsak tudi prispeva del predstavitve. 
Dolžina pisnega sestavka se giblje od 6 pa vse do 20 strani, odvisno od zagnanosti skupine (in včasih 
tudi mentorja). Pred objavo na spletni strani sestavke recenzira par izkušenih članov posadke, dijaki 
pa nato vnesejo popravke. Tako na vsakem taboru na spletni strani objavimo do 10 novih dijaških 
člankov z zanimivimi temami, ki lahko služijo tudi kot navdih za dijake ali profesorje, ki jih ni bilo na 
taboru (raziskovalne naloge, krožki).  

Nazadnje vsaka skupina pripravi 5 do 7 minutno predstavitev za starše. Strniti celotedensko delo v 5 
minut ni enostavno. Od dijakov (in mentorja) zahteva, da iz projekta izluščijo bistvo in ga predstavijo 
na zanimiv način. Da so predstavitve boljše, mentorji pripravijo kratko delavnico retorike, dijaki pa 
pred izkušenimi člani posadke opravijo poskusne predstavitve. 

Delo na projektih tako pokrije prav vse naše cilje: spoznavanje z lepoto in uporabnostjo matematike, 
razvijanje veščin matematičnega raziskovanja v skupini, pridobivanje veščine natančnega 
matematičnega izražanja, spoznavanje zanimivih matematičnih konceptov, problemov in rešitev ter 
druženje s sovrstniki, ki imajo veselje do matematike. 

Primer naloge iz dela na projektih 

Poglejmo si primer naloge iz projekta Eliptične krivulje: Kakšne oblike je lahko krivulja tretjega reda z 
enačbo 𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏, kjer sta 𝑎𝑎 in 𝑏𝑏 realna parametra?  

Namigi v tem odstavku služijo kot možen način vodenja članov skupine do odgovora. Najprej v 
programu Geogebra izdelamo drsnika za števili a in b ter opazujemo možne oblike krivulje. Nato hkrati 
s krivuljo narišemo še graf polinoma 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏. Kako se graf spremeni, če polinom korenimo? Kaj 
se zgodi s točkami pod 𝑥𝑥-osjo in kaj s točkami na premici 𝑦𝑦 = 1? Katere preproste lastnosti polinoma 
𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 bistveno vplivajo na obliko krivulje 𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏? Izkaže se, da predvsem število in 
kratnost realnih ničel. Ugotovimo, da ima naloga 5 bistveno različnih rešitev, ki so predstavljene na 
naslednjih slikah. Zainteresiranega bralca vabimo, da brez branja opisov pod slikami poskuša ugotoviti, 
kako je oblika krivulje 𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 povezana s kratnostjo in vrstnim redom realnih ničel 
polinoma 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏. 
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Slika 17 Neprekinjena krivulja z ostjo pripada s polinomu s trojno ničlo. 

 

Slika 18 Krivulja z ločeno zanko pripada polinomu s tremi realnimi ničlami. 

 

Slika 19 Povezana gladka krivulja pripada polinomu z eno realno in dvema kompleksnima ničlama. 
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Slika 20 Krivulja z zanko pripada polinomu z eno enojno in eno dvojno realno ničlo, pri čemer je dvojna večja od enojne. 

 

Slika 21 Krivulja z ločeno točko pripada polinomu z eno enojno in eno dvojno realno ničlo, pri čemer je dvojna manjša od 
enojne. 

Zgornji primeri prikazujejo vse možne oblike krivulje 𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥3 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏, ki se razlikujejo v topologiji ali 
gladkosti dobljene krivulje. Možna pa je tudi naslednja oblika, po zgornji klasifikaciji ekvivalentna 
primeru 𝑎𝑎 = 1 in 𝑏𝑏 = 0, torej gladka in povezana krivulja, ki pripada polinomu z eno realno in dvema 
kompleksnima ničlama. Razlika je le v tem, da ima v spodnjem primeru pripadajoči polinom dva 
ekstrema, v primeru 𝑎𝑎 = 1 in 𝑏𝑏 = 0 pa nobenega. Omeniti velja, da če želimo, da ekstrema polinoma 
vplivata na obliko pripadajoče eliptične krivulje, morata imeti pozitivno 𝑦𝑦-koordinato. To v primeru 
polinoma z eno realno ničlo pomeni, da morata ležati desno od (edine) realne ničle. 
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Slika 22 Krivulja, ki pripada polinomu z eno realno in dvema kompleksnima ničlama ter dvema ekstremoma, ki sta oba desno 
od ničle. 

 

Ostale aktivnosti 

Osrednja MaRSovska delavnica je 4 do 6 urna delavnica, ki jo izvede izkušen matematik v sklopih po 2 
uri. Namenjena je spoznavanju dijakov z neko matematično temo, ki je lahko tekmovalna (npr. o teoriji 
iger ali kompleksni geometriji) ali bolj teoretična (npr. o grupah ali projektivni geometriji). V okviru te 
delavnice se dijaki naučijo neko matematično snov.   

Tri ali štiri večere za udeležence tabora organiziramo predavanja uglednih matematikov. Veseli in 
počaščeni smo, da si skoraj vsi, ki jih povabimo, vzamejo čas in pripravijo zanimivo predavanje. 
Presuhoparno bi bilo, da bi naštel vse, zato naj omenim le letošnje predavatelje: dr. Bojan Mohar iz 
Univerze Simon Fraser v Kanadi in Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani, dr. Marinka 
Žitnik iz Univerze Stanford v ZDA ter dr. Iztok Banič iz Univerze v Mariboru.  

Ob že opisanih aktivnostih izvedemo še delavnice LaTeXa, retorike ter računalniško delavnico 
Geogebre ali Pythona. Te delavnice so predvsem podpora delu na projektih.  

Pri delavnicah in večernih predavanjih dijaki torej spoznavajo lepoto in uporabnost matematike ter 
zanimive matematične koncepte, medtem ko so izpostavljeni natančnemu matematičnemu izražanju. 

Ob napornem strokovnem programu je nujno, da ga spremlja tudi ustrezen družabni program, 
kateremu prav tako posvetimo veliko pozornosti. Pripravimo veliko aktivnosti in poskrbimo, da je tudi 
dovolj prostega časa.  

Vseslovenskost 

Tabor je v svoji zgodovini potekal na lokacijah po vsej sloveniji: Koper, Bohinj, Fara, Rakov Škocjan, 
Javorniški Rovt, Dolenja vas pri Čatežu, Pohorje. Na njem so predavali najboljši slovenski matematiki 
iz različnih slovenskih univerz in tujih fakultet. Čeprav je v posadki večina študentov iz FMF UL, pa je 
nekaj sodelavcev oz. članov (bivših) ekip prišlo tudi iz drugih slovenskih ali tujih institucij, kot so FNM 
UM, FaMNIT UP, FRI UL, PeF UL, Cambridge, Warwick, Oxford in University of Texas at Austin. Najbrž 
ni potrebno posebej poudariti, da tudi udeleženci prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Pridejo z 
različnimi predznanji, od 1. do 4. letnika, od tekmovalcev iz matematičnih olimpijad do dijakov 
strokovnih šol. Skupno jim je veselje do matematike in pripravljenost posvetiti teden dni počitnic tej 
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disciplini. Zasnova tabora omogoča kvalitetno delo s tako matematično nehomogeno skupino in zaradi 
njihove notranje motivacije je delo z njimi preprosto.  

Tako MaRS ne le promovira matematiko in društvo DMFA po vsej Sloveniji, ampak tudi združuje mlade 
matematike v naši državi in izven. 

Zaključek 

V tem prispevku smo podrobneje predstavili organizacijo in aktivnosti na taboru MaRS. Prikazali smo, 
kako uspemo uresničiti cilje iz uvoda in zakaj je tabor namenjen tako tekmovalcem kot 
netekmovalcem. Nazadnje smo se dotaknili pomena tabora za društvo DMFA in slovensko 
matematiko.  

Bralca vabimo, da dobro besedo o taboru ponese k morebitnim bodočim MaRSovcem. 
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Povzetek: Večkrat se pri pouku matematike dijaki in tudi študentje sprašujejo, kje bodo snov, ki jo v 
danem trenutku obravnavamo, potrebovali. Zaradi natrpanih učnih katalogov se učitelji ne moremo v 
zadostni meri posvetiti praktičnim primerom uporabe matematičnega znanja na drugih področjih. V 
času šolanja se razkorak med teorijo in praktično uporabnostjo matematike povečuje, čeprav ju v 
resnici težko ločimo. Trudimo se, da jim pokažemo, da je znanje, ki ga pridobivajo pri urah matematike, 
temelj za opravljanje mnogih poklicev: v gospodarstvu, ekonomiji, izobraževanju, medicini, psihologiji 
in še bi lahko naštevali. 

V prispevku želimo prikazati primer uporabe matematičnega znanja v gospodarstvu, in sicer z 
medpredmetno povezavo z računalništvom. Primer prikazuje dve lastnosti materiala in njun 
medsebojni odnos. Podatki, pridobljeni z merjenjem v enakomernih časovnih intervalih, so zbrani v 
tabeli. S programom Microsoft Excel podatke prikažemo grafično – s črtnim diagramom. Analiziramo 
odvisnost med lastnostma, grafično primerjamo, kako sprememba ene lastnosti vpliva na drugo, in 
računamo različne parametre: aritmetično sredino, povprečen odklon od le-te, modus in mediano. 
Vstavimo trendno črto in naredimo primerjavo med dvema prileganjema: linearnim in polinomskim, 
izberemo linearno. S pomočjo analize časovnih vrst s programom in ročno izračunamo enačbo trenda 
in z upoštevanjem pogojev smiselno napovemo dinamiko v prihodnosti. 

 

Abstract: In mathematics classes, students often wonder where the topic being covered has practical 
applications. Due to the extensive course catalogues, teachers can no longer adequately address 
practical examples of the application of mathematical knowledge in other areas. During the school 
years, the gap between theory and practical applicability of mathematics grows, although in reality 
they are difficult to distinguish. We try to show them that the knowledge they acquire in mathematics 
classes is the basis for practicing many professions: economics, education, medicine, psychology and 
more. 

In this paper, we want to show an example of the application of mathematical knowledge in 
economics, with an interdisciplinary connection to computer science. The example shows two 
properties of a material and their relationship. Data obtained by taking measurements at regular 
intervals is collected in a spreadsheet. Microsoft Excel is used to graph the data with a bar chart. We 
analyze the dependence between the properties, graphically compare how a change in one property 
affects the other, and calculate various parameters: arithmetic mean, standard deviation of it, mode, 
and median. We insert a trend line and make a comparison between two fits: linear and polynomial, 
we choose linear. By analyzing time series both with a program and manually, we calculate the trend 
equation and, by taking into account the conditions, can reasonably predict the dynamics in the future. 
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Uvod 

Tekom šolanja se razkorak med teorijo in praktično uporabnostjo matematike povečuje, čeprav ju v 
resnici težko ločimo. Učenci ne zmorejo razviti občutka pomembnosti matematičnega znanja na 
praktično vseh področjih človekove dejavnosti. Trudimo se, da jim pokažemo, da je znanje, ki ga 
pridobivajo pri urah matematike temelj za opravljanje mnogih poklicev: v gospodarstvu, ekonomiji, 
izobraževanju, medicini, psihologiji in še bi lahko naštevali. Želimo, da doumejo, da je matematika 
kraljica znanosti, kot je izjavil Carl Gauss in sestra umetnosti, kot dodajajo drugi. Kako učence 
prepričati? 

Na podlagi primera, ki prikazuje merjenje trdote materiala pri določeni temperaturi, želimo izračunati 
povprečno vrednost, modus, mediano, standardni odklon in trend. Študentje že poznajo osnove Excela 
in statistike.  

Vse, kar smo si zastavili, želimo izračunati na dva načina. Prvi način je klasičen: z uporabo formul in 
kalkulatorja, drugi pa z uporabo programskega orodja MS Excel. Dobljeni rezultati bodo enaki, 
dobljene ugotovitve se bodo nanašale na pot, kako smo prišli do rezultatov. 

 

Jedro 

Študentje dobijo tabelo s podatki, te podatke obdelujejo. Končni cilj je izračunati predvideno trdoto 
pri nadaljnjem povečevanju temperature. 

  Temp. Trdota 

1.06.2018 100 67,9 

3.06.2018 125 67,5 

5.06.2018 150 67,2 

7.06.2018 175 66,4 

9.06.2018 200 66,8 

11.06.2018 225 65,8 

13.06.2018 250 64,7 

15.06.2018 275 63,9 

17.06.2018 300 62,7 

19.06.2018 325 62,2 

21.06.2018 350 61,6 

23.06.2018 375 60,3 

25.06.2018 400 58,5 

27.06.2018 425 57,9 

29.06.2018 450 56,9 

Tabela 1: Prikaz izmerjene trdote pri določenih temperaturah 



136 
 

 

Študentje ugotovijo, da se je vsak drugi dan temperatura povišala za 25 stopinj in da se z večanjem 
temperature trdota materiala manjša.  

 

Računanje z uporabo formul in kalkulatorja 

Izračunajo osnovne parametre, ki smo jih spoznali pri pouku statistike: povprečno vrednost, modus, 
mediano in standardni odklon s pomočjo formul, ki so se jih naučili pri pouku: 

𝑀𝑀 =  𝑓𝑓1∙𝑥𝑥1+𝑓𝑓2∙𝑥𝑥2+⋯+𝑓𝑓𝑠𝑠∙𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑁𝑁

                                                                                            (1) 

𝑀𝑀𝑐𝑐 =  𝑥𝑥𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑠𝑠∙(𝑓𝑓𝑗𝑗−𝑓𝑓𝑗𝑗−1)
2𝑓𝑓𝑗𝑗−𝑓𝑓𝑗𝑗−1−𝑓𝑓𝑗𝑗+1

         (2) 

𝑀𝑀𝑛𝑛 =  𝑥𝑥𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑠𝑠∙(𝑅𝑅𝑀𝑀𝑠𝑠−𝐹𝐹𝑗𝑗)
𝑓𝑓𝑗𝑗

          (3) 

𝜎𝜎 =  �𝑓𝑓1∙(𝑥𝑥1−𝑀𝑀)2+𝑓𝑓2∙(𝑥𝑥2−𝑀𝑀)2+⋯+𝑓𝑓𝑠𝑠∙(𝑥𝑥𝑠𝑠−𝑀𝑀)2

𝑁𝑁
       (4) 

Končni rezultati so: M = 63,4, modusa ni možno določiti, Me = 63,9 in σ = 3,6 enot. Sledi razprava o 
dobljenih rezultatih, največ različnih mnenj se pojavi pri interpretaciji standardnega odklona. 

Podatke prikažemo grafično. 

 

Slika 1: Grafični prikaz podatkov iz tabele 1 

Z grafom še potrdimo začetno ugotovitev, da se trdota z večanjem temperature manjša. 

Ker nas je zanimalo, kako bi se pojav razvijal pri nadaljnjem konstantnem večanju temperature, smo s 
pomočjo analize časovnih vrst izračunali trdoto pri naslednjem povečanju temperature za 25 stopinj. 
Študentje ugotovijo, da je premica linija, ki se vrsti najbolje prilega in da je trend padajoč. Zopet 
uporabijo znanje statistike pridobljeno pri pouku in s pomočjo naslednjih formul (5) in (6) izračunajo 
trend. Uporabijo metodo najmanjših kvadratov, ki se med analitičnimi metodami za ugotavljanje 
trenda najpogosteje uporablja. Pri tej metodi je postavljena zahteva, da mora biti vsota kvadratov 
odklonov časovne vrste Yt od trenda Tt minimalna: 
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Linearni trend je opredeljen z linearno funkcijo: 

𝑇𝑇𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑡𝑡            (5) 

Kjer je: 

𝛼𝛼 – konstanta linearnega trenda, 

𝛽𝛽 – smerni koeficient linearnega trenda, 

𝑡𝑡 – čas. 

Iz sistema enačb (6) dobimo parametra α in β. 

∑ 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 ∑ 𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑡𝑡=1

𝑁𝑁
𝑡𝑡=1   

∑ 𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 ∑ 𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑡𝑡=1 + 𝛽𝛽 ∑ 𝑡𝑡2𝑁𝑁

𝑡𝑡=1
𝑁𝑁
𝑡𝑡=1         (6) 

Študentje so vse potrebne parametre računali samo s pomočjo kalkulatorja. Zapišejo enačbo trenda: 
𝑇𝑇𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑡𝑡, ugotovijo, da nas zanima šestnajsti podatek po vrsti in predvidijo trdoto pri 475 
stopinjah 56,9 enot. 

 

Računanje s pomočjo Excela 

Študentje takoj ugotovijo, da je njihovo znanje Excela, na področju statistike, pomanjkljivo. Podatke 
znajo sešteti in prešteti, poznajo samo funkcijo average za računanje povprečja. Ugotovijo, da morajo 
dejansko pregledati več funkcij, ki jih s področja statistike ponuja Excel in nato izbrati pravo. Opazijo, 
da jim poznavanje formul, ki so jih spoznali pri matematiki, pomaga pri določanju prave funkcije za 
modus, mediano in standardni odklon. Izberejo funkcije median, mode.sngl in Stdev.P. Nekaj težav se 
pojavi pri uporabi funkcij (raziskujejo, katere podatke morajo uporabiti za katero vrsto funkcije), 
dobljeni podatki so pa enaki podatkom, ki so jih predhodno že izračunali. Vsi se strinjajo, da je uporaba 
Excela veliko hitrejša, če veš katere funkcije uporabiti in kako jih uporabiti. 

Več težav se pojavi pri računanju trenda. Excel bi sicer uporabili, ampak samo za pripravo tabele (kar 
tudi v resnici skrajša računanje »peš«). 

Študentje uporabijo rezultate iz tabele 2 in dalje računajo z uporabo formul in kalkulatorja. Dobljen 
rezultat je enak: pri 475 stopinjah je trdota 56,9 enot. 
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Yt t t2 t·Yt 

67,9 1 1 67,9 
67,5 2 4 135 
67,2 3 9 201,6 
66,4 4 16 265,6 
66,8 5 25 334 
65,8 6 36 394,8 
64,7 7 49 452,9 
63,9 8 64 511,2 
62,7 9 81 564,3 
62,2 10 100 622 
61,6 11 121 677,6 
60,3 12 144 723,6 
58,5 13 169 760,5 
57,9 14 196 810,6 
56,9 15 225 853,5 

950,3 120 1240 7375,1 
Tabela 2: Priprava podatkov za računanje trenda z Excelom. 

 

Razmišljajo dalje in pravilno sklepajo, da morajo poiskati funkcijo, ki jim bo olajšala in predvsem 
skrajšala računanje trenda. Po nekaj namigih najdejo pravilno funkcijo: linest in jo pravilno uporabijo. 
Funkcija vrne oba parametra (α in β), kot prikazuje slika 1. 

 

Slika 2: Uporaba funkcije linest.  

Na koncu jim pokažem še četrti način za določitev trenda in sicer z dodajanjem trendne črte na graf, 
enačba trenda se avtomatsko doda. Študentje lahko preizkušajo različne možnosti trendne črte in 
raziskujejo, kako se ostale linije prilegajo podatkom. 
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Slika 3: Določitev enačbe trenda s pomočjo grafa 

 

Končna ugotovitev študentov je, da bi brez teoretičnega znanja težje uporabljali Excel. Vsi so se tudi 
strinjali, da poznavanje Excela bistveno skrajša čas računanja. 

 

Zaključek 

Predstavljeni problem je zajemal potrditev več ciljev. Prvi cilj je zagotovo ta, da študentje utrjujejo 
znanje, pridobljeno pri pouku matematike. Drugi cilj je, da gredo korak naprej od »klasičnih« 
matematičnih nalog in rešujejo čisto konkretno nalogo s podatki iz gospodarstva. Moja ugotovitev je 
bila, da je bila naloga za njih predobro vnaprej pripravljena in niso imeli občutka od kod so podatki. S 
pomočjo te naloge smo lahko tudi preverili, kako dobro razumejo formule, ki jih uporabljajo. To se je 
pokazalo predvsem pri iskanju ustreznih formul v Excelu in pri uporabi le-teh. Najpomembnejši 
ugotovitvi pa sta bili, kako nujno je poznavanje ustrezne programske opreme za hitrejše in 
enostavnejše računanje potrebnih parametrov v gospodarstvu ter nujnost odličnega teoretičnega in 
praktičnega matematičnega znanja, brez katerega veliko težje poiščemo in uporabimo pravilne 
Excelove funkcije.   

 

Viri: 

[1] Blatnik in Jug [online], Uporabna matematika v logistiki,  http://www.impletum.zavod-
irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Uporabna_matematika_v_logistiki-Blatnik_Jug.pdf, dostop: 3. 11. 2019 
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Pouk v naravi in tabor preživetja - medpredmetno celostno učenje v 
neformalnem okolju narave 
Marko Juretič 
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče 

 

Povzetek: »Pouk v naravi in tabor preživetja« sta tridnevni šolski projekt, na katerega so povabljeni 
vsi učenci od 1. do 9. razreda (v našem primeru 270 učencev). Na uro hoda oddaljenem samotnem 
travniku, obdanim z gozdom, obravnavamo vsebine, ki se v skladu z učnim načrtom obravnavajo v 
učilnici. Takrat se vsebine, ki so za to primerne, obravnavajo na prostem, kjer lahko izkoristimo 
možnosti, ki nam jih ponuja narava in nam jih učilnica ne (npr. streljanje z lokom - energijski zakon, 
zakon o ohranitvi energije in energijske pretvorbe, škripci v realnem življenju, …). 

Pouk v naravi se nato nadaljuje kot »Tabor preživetja«, ki je namenjen učencem od 5. do 9. razreda. 
Udeležijo se ga učenci, ki si to želijo in ni obvezen. Zadnjega tabora se je udeležilo 63 učencev (23 %). 

Dve vsebini, ki smo jih izvajali v okviru tabora in vam jih bom predstavil sta izdelava preprostih sončnih 
kolektorjev, ki so jih učenci izdelali po načrtu, ki so ga samostojno izdelali na podlagi predhodno 
pregledanih virov in literature. Kolektorje smo tudi praktično testirali in določili pogoje ter cilj naloge 
(npr. ∆T). 

V nočnem času bivanje v naravi izkoristimo za vsebine s področja astronomije. Opazovanje neba s 
prostim očesom, daljnogledom in teleskopom omogoča, da učenci vidijo naprave, nebesne pojave, 
telesa in ozvezdja, ki jih v šolski učilnici gledajo le na papirju. Za nekatere je zanimiva že orientacija na 
nebu, ki je sami niso sposobni usvojiti. V naravi v neformalnih okoliščinah prinesejo tovrstne vsebine 
učencem dodatno poglobljeno znanje, spomine in vtise, ki ostanejo za vedno. 

 

Uvod 

Odkrivanje in razvoj otrokovih nadarjenosti, talentov oziroma kompetenc se lahko prične že zelo 
zgodaj. A vendar se delo z najbolj nadarjenimi učenci in tistimi z največ talenta in kompetenc takrat, 
ko jih odkrijemo, šele začne. Ali je delo z njimi enostavnejše? Velikokrat se zdi, da je, a v praksi se 
izkaže, da je načrtovanje in izvajanje dela z nadarjenimi veliko bolj kompleksno. 

Temelj šolskega projekta sloni na humanističnem pristopu in zavedanju o pomembnosti zgodnjega 
odkrivanja in vsestranskega razvoja talentov in kompetenc, ki so nosilni stebri naše prihodnosti, 
človekovega razvoja in napredka na številnih življenjskih področjih. Vzgajanje in razvijanje talentov 
oziroma kompetenc posameznika je življenjska investicija, ki naj bi bila primarna skrb vzgoje in 
izobraževanja. 

Želja in vodilo šolskega projekta je prenos znanja iz šole v življenje in obratno. Spodbujanje razvoja 
veščin samooskrbe in preživetja v naravi, spodbujanje razvoja socialnih veščin, spoznavanje in 
oživljanje kulturne dediščine ter sodelovanje z lokalno skupnostjo. Spoznavanje samega sebe, 
spodbujanje komunikacije (verbalne in neverbalne), iskanje virov, sodelovanje (medgeneracijsko, 
heterogene skupine), transfer znanja iz šole v neformalne okoliščine, pozitiven odnos do narave – 
trajnostni razvoj, sobivanje z naravo, senzibilizacija za dogajanje med krajani in v odnosu do narave, 
samozaščita oziroma preventiva, spodbujanje radovednosti, kritičnosti in samostojnosti. 
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Matematika, fizika in astronomija so v teoriji oziroma v šolskih klopeh za učence lahko še kako 
razumljivi ali ravno nasprotno. Vsi učenci, nadarjeni ali ne, pa takšne sodobne vsebine in pristope k 
poučevanju pozdravljajo. 

 

Jedro 

Za sodoben način življenja, za opravljanje najrazličnejših del in poganjanje procesov, potrebujemo 
čedalje več energije. Večina energije prihaja na Zemljo s Sonca preko sevanja, ki segreva kopne 
površine, vodo (predvsem oceane) in ozračje. Pravimo, da se sončeva energija prenese (preloži oz. 
steče) v kopno, zrak in morja. Predvsem je pomemben prehod sončeve energije v zrak in vodo, saj se 
lahko zrak in voda premakneta (tečeta) in s tem prenašata energijo po zemlji.  

Energija in energetika sta že sedaj zanimivi področji, ki se bosta v prihodnosti le še naprej razvijali. Pri 
obravnavi energije v osnovni šoli učenci v višjih razredih že dobro vedo, da lahko sončno energijo 
spremenimo v nam uporabne oblike energije. Eden od načinov je tudi ta, da sončne žarke neposredno 
uporabimo za ogrevanje vode. Med napravami, s katerimi izkoriščamo sončno energijo za 
zadovoljevanje svojih potreb so tudi sončni kolektorji, s pomočjo katerih grejemo vodo (v praksi sta 
to predvsem sanitarna voda in voda za ogrevanje). Tematika je zanimiva in aktualna tudi in predvsem 
za učence 8. razredov, za katere je to snov po veljavnem učnem načrtu osmega razreda, a vendar jo v 
praksi vede ali nevede vsi pridno uporabljamo že od najmlajših let, ko večjo kad z vodo vztrajno 
nastavljamo sončnim žarkom, da jo le-ti čim bolj segrejejo in je kar se da hitro primerna za kopanje ali 
tuširanje. 

Učence smo tako tudi mi nagovarjali in s pomočjo podvprašanj vodili do naše željene teme – sončni 
kolektorji. Kje in zakaj jih uporabljamo? Ali jih lahko izdelamo sami in kaj potrebujemo za izdelavo? 
Kako bi lahko preverili njihovo delovanje? Z vsemi vprašanji in odgovori nanje pričnemo razvijati 
vsebino, ki jo želimo tudi podrobneje obravnavati. Idejo črpamo lahko tudi iz drugega dela, 
astronomije, in nekaterim otrokom znanega vesoljskega teleskopa Hubble (ang. Hubble space 
telescope) oz. HST, ki črpa energijo prav iz dveh sončnih kolektorjev in z njo napaja šest nikelj-
vodikovih akumulatorjev, ki omogočajo njegovo delovanje. 

 

Vse skupaj pričnemo pri pouku fizike, nadaljujemo pa medpredmetno pri dveh šolskih urah tujega 
jezika angleščine v času naravoslovnega tedna, ki ga izvajamo na naši šoli konec meseca marca oziroma 
v začetku meseca aprila. Pri teh dveh urah pridobijo vire, ideje in temeljne podatke za izdelavo 
sončnega kolektorja v angleškem jeziku in nato pripravijo skico in načrt za izdelavo svojega lastnega 
sončnega kolektorja (lahko tudi skupine do trije učenci). Pri pouku tehnike in tehnologije v naslednjih 
treh urah izdelajo kolektor po zastavljenem načrtu. Skupno torej vsebina zavzema 5 šolskih pedagoških 
ur, kar je tudi idealno za izvedbo tehniškega ali katerega drugega dneva dejavnosti.  

Za pripravo in izdelavo enostavnega sončnega kolektorja namenjenega segrevanju vode imajo učenci 
na razpolago škarje, nož, lepilo, lepilni trak, ravnilo, karton, škatlo, aluminijasto folijo, prozorno folijo, 
pločevinko in barvni sprej (črn). Izjemoma se lahko predhodno dogovorimo o uporabi tudi drugih 
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gradiv vendar pa morajo biti osnovna pravila jasna vsem učencem in za vse enaka. Želja in cilj sta, da 
je končni izdelek preprost, varen, funkcionalen, ustrezen (glede na kriterije) in prenosen.  

 

  

Slika 23: Končni izdelek - sončni kolektor. [Vir: Marko  Juretič] 

 

Končani kolektorji se nato praktično uporabijo na taboru, ki ga izvajamo konec meseca maja, v sklopu 
pouka v naravi, ki poteka v petek v času pouka in se v popoldanskem času brez prekinitve nadaljuje 
preko vikenda kot tako imenovani Tabor preživetja. 

Pred praktičnim delom izpeljave naloge poskrbimo, da ves čas poteka diskusija in da že predhodno 
analiziramo in razmislimo, kaj vse bo vplivalo na segrevanje vode. Tudi vmesna vprašanja in 
usklajevanja niso odvečna ampak le še poglabljajo učenčevo znanje in hkrati zanimanje. Nujno pa je 
potrebno na koncu opraviti tudi končno analizo in sintezo ugotovitev. Velikokrat se namreč zgodi, da 
ravno za ta, zelo pomemben del, »zmanjka časa«. 

V podani nalogi, ki si jo zastavimo (Kdo bo najbolj segrel vodo?) poskrbimo, da imajo vsi učenci enako 
količino vode, da istočasno nalijemo vodo v pločevinko (T0 je za vse enaka. V našem primeru 20°C.) in 
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seveda tudi istočasno začnemo meriti čas, da pustimo enak/določen čas (t = 30 minut) na poziciji po 
želji in da hkrati odčitamo spremembo temperature (ΔT = ?). 

 

 

Slika 24: Postavitev in testiranje sončnih kolektorjev na Taboru preživetja. [Vir: Marko Juretič] 

 

Po zaključku in zapisu podatkov v tabelo sledi refleksija, razlaga in primerjava ugotovitev. Razprave so 
med učenci velikokrat burne a se po večini brez težav zaključijo s trditvijo, da lahko s sončno energijo 
na enostaven način dosežemo kar konkretno spremembo temperature vode (Tmax = 48°C => ΔT = 28°C). 
Številni učenci v razmisleku dodajajo, da imajo že doma stare pokvarjene bojlerje za vodo prebarvane 
v črno barvo in nameščene na soncu prav s tem namenom. Spet drugi dodajajo, da imajo bazene prav 
s tem namenom postavljene na poziciji, kjer na njih večino dne sveti sonce. Spet nekateri, da je zelo 
pomembna tudi pomembna količina in stična površina vode, barva objekta v katerem je voda ipd. V 
povezavi s poizkusom pa nekateri ugotavljajo, da so sončni kolektorji s prozorno folijo na vrhu dosegli 
slabše rezultate kot tisti brez, da je smiselno kolektorje obračati v smeri sonca, da so po večini tisti z 
več aluminijaste folije dosegli večjo temperaturno razliko itd. 

Iz celotnega poteka dela in rezultatov ter diskusije otrok lahko razberemo, da so učenci svoje 
teoretično znanje s takšnim načinom dela podkrepili in s poskusom še dodatno potrdili ali ovrgli 
nekatere trditve, ki smo si jih na poti postavili kot hipotezo. Spoznanja in znanje, ki so ga dobili na ta 
način je preverjeno trajnejše saj si učenci izkustveno in doživeto delo veliko bolje zapomnijo kot 
frontalno podano učno snov. In učencem je tovrstno pridobivanje znanja veliko zabavnejše kot 
velikokrat več uporabljena frontalna oblika poučevanja. To tudi brez težav delijo z nami. 

V večernih urah sledi astronomski večer, ki je seveda tako, kot je predhodna tematika odvisna od 
sonca le-ta odvisna od jasnosti neba. Naj že na tem mestu povemo, da je organizacija takšnega pouka 
v naravi in tabora zelo zahtevna, saj moramo poleg kančka sreče z vremenom (jasen dan in noč) in 
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nebesnimi pojavi, poskrbeti tudi za varnost otrok, nočitve, vsebino, prehrano in zadovoljitev vseh 
normativov, ki so potrebni za petkov pouk v naravi za vseh, letos 283 otrok, in nato v nadaljevanju za 
udeležence Tabora preživetja, kar povprečno nanese okrog 60 učencev (več kot 20%). 

Izbirni predmet astronomija je v skladu z učnim načrtom na voljo v 7., 8. in 9. razredu in zavzema tri 
področja, ki se izvajajo v treh neodvisnih sklopih, vsak od njih v roku enega leta. 

 

Po večini se na tovrstnih astronomskih taborih vedno znova srečujemo z vprašanji kot so: Kako se lotiti 
opazovanja? Kaj sploh opazovati? Opazovanje je zato razdeljeno na opazovanje nočnega neba s 
prostimi očmi in opazovanje z optičnimi pripomočki kot sta daljnogled in teleskop za šolsko uporabo. 
Opazovanje neba s prostim očesom, daljnogledom in teleskopom omogoča, da učenci vidijo naprave, 
nebesne pojave, telesa in ozvezdja, ki jih v šolski učilnici gledajo le na papirju. Za nekatere je zanimiva 
že orientacija na nebu, ki je sami niso sposobni usvojiti. V naravi v neformalnih okoliščinah prinesejo 
tovrstne vsebine učencem dodatno poglobljeno znanje, spomine in vtise, ki ostanejo za vedno. 

V času, ko opazovanje ni mogoče ali v dnevnem času lahko učenci izdelujejo planete iz stiropornih 
kroglic ali kaširanih balonov (preračunavanje medsebojnih razmerij velikosti). Lahko izdelujemo 
kamere obscure ali poskrbimo za predstavitev daljnogledov in teleskopov ter opozorimo na stvari, ki 
omogočajo njihov dolgotrajni obstoj. Pri tovrstni tematiki sodelujemo tudi z Amaterskim 
astronomskim društvom Teleskop Nova Gorica, ki razpolaga z neprecenljivim dodatnim znanjem in 
izkušnjami. Poleg tega na ta način skupaj skrbimo in združujemo amaterje astronomije in skrbimo za 
popularizacijo astronomije. Društvo pa še dodatno ozavešča in skrbi za observatorij na Voglarjih, 
opozarja na svetlobno onesnaževanje in podobno. 

Na takšnem taboru učenci poleg mističnosti vesolja, čarov astronomije in neokrnjene narave 
spoznavajo in uživajo tudi brez motenj današnjega modernega sveta. Tu ne misimo na astronomiji 
najpomembnejše svetlobno onesnaženje ampak predvsem in tudi na samooskrbo, samodisciplino, 
trajnostno naravnanost in vse ostale vrline, ki so nujne za človekov obstoj. Na taboru je namreč preko 
celega dne poskrbljeno za dejavnosti v katere so vključeni tako učenci kot spremljevalci in društva iz 
lokalnega okolja (lovci, ribiči, civilna zaščita, ekipa prve pomoči, prostovoljno gasilsko društvo, 
konjeniško društvo in številni drugi). Vse kar potrebujemo si pomagamo in priskrbimo sami ali pa 
pomagamo tistim, ki so za to zadolženi. V mislih imamo predvsem pripravo obrokov, pomivanje 
posode, skrb za red in čistočo, nočno stražo in podobno. 

 

7. razred
Sonce, Luna in 

Zemlja

8. razred
Daljnogledi in 

planeti

9. razred
Zvezde in

vesolje



145 
 

 

Slika 25: Večerno nebo in pogled skozi teleskop na Taboru preživetja. [Vir: Primož Kuk, Astronomsko Društvo Nova Gorica] 

Tovrstni programi in dogodki zagotovo poskrbijo tudi za trajnostni razvoj otrok in uspešno poklicno 
usmerjevanje.  Kot primer lahko navedemo, da lahko učenci po uspešno zaključeni osnovni šoli in 
nadaljnjem šolanju na srednji šoli nadaljujejo svojo študijsko pot kar na Univerzi v Novi Gorici kjer jim 
Fakulteta za naravoslovje omogoča tudi študijski program Fizika in astrofizika in posledično tudi 
predmet »Astronomija«. 

 

Zaključek 

Prenos znanja iz šole v življenje in obratno je nujno potrebno dejanje. Teoretično lahko zvezde in ostale 
fizikalne procese resnično in do potankosti obdelamo v šolski klopi, ko pa se zazremo v nebo oziroma, 
ko določene fizikalne zakonitosti v realnosti tudi preizkušamo ugotovimo, kako pomembne so za nas, 
kako resnično delujejo in kako jih dejansko raziskujemo in nadgrajujemo. A tu ne gre le za fiziko ali 
astronomijo. Spodbujanje razvoja veščin samooskrbe, preživetja v naravi, spodbujanje razvoja 
socialnih veščin, spoznavanje in oživljanje kulturne dediščine, sodelovanje, spoznavanje samega sebe, 
spodbujanje komunikacije, iskanje virov, trajnostni razvoj in sobivanje z naravo, senzibilizacija za 
dogajanje med krajani in v odnosu do narave, samozaščita oziroma preventiva, spodbujanje 
radovednosti, kritičnost ter samostojnost itd. je v današnjem svetu nujno. Kompetence sodobnega 
človeka bodo krojile njegov obstoj in uspeh. To so le nekatera področja, ki se jih v zadnjem času še 
kako dotikamo in odpirajo vse globlja in konkretnejša vprašanja: »Kako ohraniti planet Zemlja tudi za 
generacije, ki prihajajo za nami?« Naša ugotovitev je, da način dela, ki ga prakticiramo na naši šoli 
žanje pozitivne rezultate in otroke pripravlja prav na to, da se zavedajo tudi dolžnosti in posledic in ne 
le pravic. 
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Viri: 

[1] Ropotar Jagodic, Andreja (2016). Začetki odkrivanja nadarjenosti pri predšolskem otroku. 
Vzgoja (Ljubljana), letnik 18, številka 69, str. 42-43. 

[2] eSvet, Zakladnica vprašanj in odgovorov s področja energije, energetike in naše prihodnosti. 
Pridobljeno s: https://www.esvet.si/drugi-viri-energije/soncna-energija 

[3] Univerza v Novi Gorici, študijski programi, Fizika in astrofizika I. stopnje. Pridobljeno s: 
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/studij/1FAF/ 
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SOCRATIVE PRI MATEMATIKI  
Jadranka Golčer 
Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti, Elektro in računalniška šola,  

Trg mladosti 3, 3320 Velenje 

 

Povzetek:  

Z aplikacijo Socrative lahko dijakom sestavljamo kvize, pri katerih oblikujemo vprašanja z odgovori, 
izmed katerih izbere pravilnega, postavljamo pravilne ali nepravilne trditve in vprašanja s kratkimi 
odgovori ali trditve z manjkajočo besedo. Dijak za uporabo aplikacije ne potrebuje predznanja, 
upošteva le kratka navodila učitelja. Potrebuje pametni telefon ali tablični računalnik. Vsi prisotni v 
razredu lahko na projekciji spremljamo potek reševanja. Aplikacija omogoča različne nastavitve, od 
izvedbe tekmovanja med naključnimi skupinami, izbire načina zagona kviza, prikaza imen dijakov ali 
njihovih odgovorov na projekciji, mešanja vprašanj in odgovorov, prikaza pravilne rešitve do prikaza 
seštevka doseženih točk. Z aplikacijo popestrimo pouk, dvignemo pozornost. Dijak je aktivno vključen 
v proces učenja. Učitelj lažje spremlja dogajanje v razredu, usmerja, vzpodbuja posameznike, jim 
pomaga ali pohvali. Vsi dobimo takojšnjo povratno informacijo na projekciji, dijaki še na svojih 
telefonih. Lahko si pogledamo poročilo za posameznika ali celoten razred. Poročilo lahko prav tako kot 
kviz pošljem dijakom po elektronski pošti. Tako se lahko učijo, utrjujejo svoje znanje in se pripravijo 
na ocenjevanje. Aplikacijo sem uporabila in preizkusila v dveh oddelkih pri vsebinskem sklopu 
Geometrija v ravnini, v enem oddelku pri Kotnih funkcijah in v dveh oddelkih pri Algebrskih ulomkih. 
Ugotavljam, da lahko z aplikacijo preverjam predznanje in znanje tudi vrednotim. Dijaki se lahko 
samovrednotijo na podlagi dogovorjenih kriterijev uspešnosti. Pametni telefon postne uporaben tudi 
pri pouku.  

 

SOCRATIVE AT MATHS - abstract 

Socrative application is used for making quizzes for students; the app offers multiple choice, true or 
false, short answers and gap fill exercises. Students do not need special knowledge to use the 
application, they just have to follow the teacher's instructions. They need a smart phone or a tablet. 
Using a projector everyone present can follow the process of doing the exercises. The app enables 
different settings, from competitions among random groups, the choice of quiz's start-up, display of 
students' names or their answers on projection, random order of questions and answers, the key to 
the exercise to the final number of points. 

The application makes the learning process more interesting and draws students' attention. A student 
plays an active role in the learning process. It is easier for the teacher to monitor students' activities , 
s/he leads and motivates individual students, helps them or praises them. Everyone can see their 
feedback on the projection, the students also on their smart phones. We can see the analysis for the 
whole class or each individual. The analysis as well as the quiz can be emailed to students. This way 
students can learn and consolidate their knowledge especially before testing. 

I used and tested the application in two classes dealing with Plane Geometry, in one class we did 
Trigonometric functions and in two classes we dealt with Algebraic fractions. I have found out that the 
app can be used for testing students' background knowledge as well as for assessment. Students can 
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do self-assessment using the criteria given beforehand. A smart phone becomes a useful tool for 
learning. 

 

 

Uvod 

Učitelji smo v današnjem času postavljeni pred številne izzive. V srednjo šolo se vpišejo otroci na 
pragu zrelosti, v pretežni meri z oblikovanimi značajskimi lastnostmi, delovnimi navadami, 
vrednotami, poklicnimi željami. So mladi ljudje z mladimi možgani in jih ne moremo primerjati z 
mladimi v času, ko smo odraščali mi. Iskati moramo nove načine, da se bodo ob odprti zakladnici znanja 
vanjo tudi zakopali. 

Matematika je predmet, ki je zanimiva in predstavlja izziv le manjšini. Večini je težka, nekaterim 
celo nepotrebna in nujno zlo.  Učim na štirih nivojih izobraževanja (nižje poklicno, poklicno, srednje 
strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje). Med programi so velike razlike, vsem pa je skupni 
imenovalec pomanjkanje motivacije in delo po liniji najmanjšega napora. V projektu Inovativna 
pedagogika sem dobila nekaj idej, kako popestriti pouk, kako dijake bolj aktivno vključiti v proces 
učenja. Zanimanje mi je vzbudila aplikacija Socrative. Na spletni strani je dostopna aplikacija Socrative 
FREE. Obstajata pa še verziji Socrative PRO za učitelje in Socrative PRO za podjetnike, ki sta plačljivi. V 
brezplačni Socrative se lahko prijavimo kot učenec oz. dijak (Student Login) ali kot učitelj (Socrative - 
Teacher Login).  

Jedro 

DIJAK za uporabo aplikacije ne potrebuje predznanja. Potrebuje le pametni telefon, lahko tudi 
tablični računalnik. Narediti mora samo naslednje korake po učiteljevih navodilih: 

1. V brskalnik vpiše Socrative. 
2. Izbere Socrative Student. 
3. V okenček vpiše učiteljev Room Name, ki ga vidi na projekciji in potrdi JOIN. 
4. Vpiše svoje ime. 

 
UČITELJ mora ustvariti svoj račun, aplikacija samodejno dodeli Room Name. 

1. V brskalnik vpiše Socrative. 
2. Izbere Socrative Teacher Login. 
3. Pri prvem vstopu je potrebno najprej ustvariti račun (Create account, Profile).  
4. Pri vsakem ponovnem vstopu se prijavi z uporabniškim imenom in geslom. 

 
IZDELAVA KVIZA 

1. V zavihku Quizzes je potrebno klikniti na +ADD QUIZ in nato Create New. Naslov kviza se vpiše 
v polje Untitlet Quiz. 

2. Program ponudi na izbiro tri tipe vprašanj: 
- MULTIPLE CHOICE (vprašanja z odgovori A, B, C …) 
- TRUE/FALSE (pravilno/nepravilno) 
- SHORT ANSWER (kratek odgovor ali vstavljanje manjkajoče besede) 

3. Na koncu je potrebno kviz shraniti. 
 

ZAGON KVIZA ZA DIJAKA 
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1. LAUNCH Qiuz 
2. Poiščeš kviz med svojimi mapami. 
3. Izbereš enega izmed treh načinov, kako bo reševanje kviza v razredu potekalo (a, b ali c). 
4. Start 

Aplikacija ni človek, zato ima tudi določene pomanjkljivosti, predvsem pri tipu vprašanja SHORT 
ANSWER, na kar opozorim tudi dijake. Če je pravilen odgovor Miša Novak, bo aplikacija štela za 
pravilen odgovor tudi MIŠA NOVAK in miša novak. Za nepravilen odgovor bo štela Novak Miša ali Misa 
Novak. Učitelj ima možnost zapisati tudi več pravilnih odgovorov. Dijak mora paziti, da se ne zatipka 
in da uporablja šumnike. 

a) Instand Feedback 

Dijak samostojno v svojem tempu po vrstnem redu odgovarja na vprašanja v kvizu. Po vsakem 
odgovorjenem vprašanju dobi povratno informacijo, ali je rešil pravilno ali nepravilno (Show Question 
Feedback). Dodan je tudi pravilen odgovor. Na projekciji se pojavi tabela vseh prijavljenih dijakov. Če 
učitelj izbere Show Names, lahko vsak posameznik spremlja uspešnost svojega reševanja in jo primerja 
s sošolci. Če učitelj izbere še Show Answers, vidijo vsi svoje odgovore in tudi pravilne odgovore 
sošolcev. Učitelj ima pred zagonom možnost vklopiti tudi Shuffle Questions (premešaj vprašanja), 
Shuffle Answers (premešaj odgovore pri vprašanju z danimi odgovori) in Show Final Score (seštevek 
pravilno rešenih vprašanj). 

b) Open Navigation 

Dijak samostojno v svojem tempu po vrsti ali po želenem vrstnem redu odgovarja na vprašanja v 
kvizu, lahko se vrne na prejšnje vprašanje in popravi odgovor. Ko je zadovoljen s svojimi odgovori, 
klikne na FINISH QUIZ. Aplikacija ga še enkrat vpraša, če je v to prepričan. Na projekciji se pojavi tabela 
vseh prijavljenih dijakov. Ker se lahko vrača in popravlja odgovore, mu telefon ne prikaže pravilne 
rešitve. Tudi pri tem načinu zagona lahko učitelj izbere Show Names in Show Answers enako kot pri 
zgornjem načinu. Učitelj ima pred zagonom možnost vklopiti tudi Shuffle Questions, Shuffle Answers 
in Show Final Score.  

Ugotovila sem, da so bili dijaki pri obeh načinih zatopljeni v svoje mobitele. Nisem opazila, da bi 
kdo reševal počasneje, da bi iz tabele na projekciji pridobil pravilne odgovore svojih sošolcev. 

c) Teacher Paced 

Reševanje kviza vodi učitelj. Dijaki rešujejo kviz vsak zase na svojem telefonu, vendar vsi hkrati na 
isto vprašanje, ki je vidno tudi na projekciji. Na mobitelu ne dobijo povratne informacije, ali so 
odgovorili pravilno ali ne. Počakati morajo, da učitelj prikaže pravilen odgovor s klikom na HOW'D WE 
DO? ali pa ga pove. Tudi tu ima učitelj možnost na projekciji prikazati ali skriti imena dijakov ter 
prikazati ali skriti njihove odgovore. Učitelj ima pred zagonom možnost vklopiti tudi Shuffle Answers, 
Show Question Feedback in Show Final Score.  

Opazila sem, da je zagnanost za delo pri tem načinu hitrejšim dijakom kmalu pošla, ker so morali 
čakati, dokler niso odgovorili vsi, kar lahko spremljajo na projekciji. V tem načinu ne vidim prednosti 
pred frontalnim postavljanjem vprašanj, na katere bi odgovarjali v zvezke. Le vedela ne bi zagotovo, 
če so odgovor zares vsi zapisali. Nekoliko bolje je, če nastavimo vsaj Show Question Feedback. 

Get Reports (Poročilo) 

- Excel (za razred) 
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- PDF za posameznega dijaka: vprašanja z dijakovimi odgovori označenimi  ali  ter 
rešitvami 

- PDF za razred: vprašanja z odgovori vseh dijakov označenimi z  ali  ter rešitvami 

Poročila so shranjena v aplikaciji in jih lahko pogledamo kasneje. Lahko jih tudi arhiviramo, 
prenesemo in shranimo v svoj računalnik. 

 

ZAGON TEKMOVANJA MED SKUPINAMI DIJAKOV - SPACE RACE 

S tekmovanjem med skupinami je lahko pouk še bolj zanimiv. To se mi zdi smiselno uporabiti pri 
utrjevanju snovi. Tudi pri tem zagonu lahko dijaku pošlješ poročilo. 

Velikokrat imamo učitelji občutek, da bi morali dijaki vse znati in razumeti, saj smo pred tablo vložili 
veliko energije in smo krasno razložili. Nimamo pa povratne informacije. Dijaki, ki sledijo razlagi, 
običajno tudi postavijo vprašanje, če česa ne razumejo. Težje odkrijemo dijake, ki so z mislimi drugje 
in na koncu prikimajo, da je vse razumljivo. S to aplikacijo sem pritegnila večino. V poklicnem 
izobraževanju se je našel kdo, ki ni imel telefona ali kdo, ki ni imel dovolj mobilnih podatkov in se ni 
znal povezati na wifi omrežje. Te sem povezala v tandem s sošolcem. 

Za 2. letnik SSI programa Računalniški tehnik sem izdelala štiri kvize iz poglavja Geometrija v ravnini. 
Vsa vprašanja sem oblikovala na podlagi njihovega učbenika OD PIRAMID DO KAOSA: Geometrija v 
ravnini – zgodovinski uvod, Osnovni pojmi geometrije v ravnini, Skladnost in merjenje, Vzporednost in 
pravokotnost. Moj osnovni namen je bil popestriti pouk, ga narediti drugačnega. Poleg osnovnega 
namena sem želela doseči, da dijaki niso samo poslušalci, ampak aktivni iskalci informacij in znanja. 
Pri reševanju so si lahko pomagali z učbenikom. Vsi smo spremljali potek dela. Pri tej uri sem bila lahko 
opazovalka, dijake sem vzpodbujala in pomagala tistim, ki so potrebovali pomoč. Dijakom sem kvize 
poslala po elektronski pošti. Vprašanja iz kvizov sem uporabila pri ustnem ocenjevanju.  
Kako so reševali, sem nazorno videla v poročilu razreda. Eni so delo vzeli resno in so imeli veliko 
pravilnih odgovorov, pri nekaterih je bilo pa tudi vse narobe. V istem oddelku sem z aplikacijo preverila 
še spretnost uporabe računala pri poglavju Kotne funkcije. 

Za program PTI Gastronom-hotelir sem izdelala tri kvize, prav tako iz poglavja Geometrija v ravnini. 
Vsa vprašanja sem oblikovala na podlagi njihovega učbenika Matematika za triletne poklicne šole 2: Uvod 
in osnovni ravninski pojmi, Trikotnik in Večkotniki. Pri dijakih poklicnega izobraževanja sem opazila 
večje razlike. Eni so bili zelo navdušeni in so se kar po dva ali trije skupaj lotili reševanja ob učbeniku, 
drugi pa so pisali odgovore po svoji presoji, saj niso imeli učbenika. Dijakom sem vse kvize poslala po 
elektronski pošti. Za ustno ocenjevanje sem uporabila ista vprašanja. 

Zaključek 

Dijakom je bil pouk z uporabo aplikacije Socrative bolj zanimiv, njihov pametni telefon je postal 
uporaben tudi pri uri matematike in večini dijakov sem zbudila pozornost. Po izpeljavi učnih ur sem 
ugotovila, da reševanje kvizov ni namenjeno samo popestritvi pouka. Dijakom lahko poročilo 
(točkovan kviz za vsakega posameznika) pošljemo po elektronski pošti. Za domačo nalogo lahko svoje 
kvize natisnejo in nalepijo ali prepišejo v zvezek in popravijo nepravilnosti. Naslednjič lahko isti kviz 
ponovno zaženemo za utrjevanje. Skupaj z dijaki lahko spremljamo napredek. Doma se lahko po 
vprašanjih učijo. Učitelj lahko ta vprašanja uporabi pri ustnem ocenjevanju. Pripravimo lahko kviz 
Povratna informacija (Exit Ticket je že vgrajen kviz v angleščini), s katerim lahko ob koncu ure 
ugotovimo, kaj so dijaki razumeli in česa ne, katere cilje so že osvojili in v kolikšni meri, kaj jim je bilo 
všeč pri uri in podobno. 
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Z aplikacijo na enostaven način formativno spremljamo proces učenja. S kvizi lahko: ugotavljamo 
predznanje, dijaki iščejo nova znanja s pomočjo literature, utrjujejo in dokazujejo svoje znanje ter se 
vrednotijo na podlagi dogovorjenih kriterijev uspešnosti. Aplikacija  daje tako dijaku kot učitelju 
sprotne povratne informacije.  

Viri: 

Socrative, https://b.socrative.com/login/teacher/ 
 

https://b.socrative.com/login/teacher/
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