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Dragi učitelji, 

V tem delu priročnika se nahaja vzorec vaj za uporabo pri učnih urah za 
kompetenco učinkovita komunikacija. Integracija tovrstnih metod v vaše 
pedagoško delo bo nedvomno pripomogla k raznolikosti učnih vsebin kot tudi 
pozitivno vplivala na motivacijo učencev in na učinkovitost njihovega učnega 
procesa.  

Dejavnosti so razvrščene po abecednem vrstnem redu. Vsaka od njih ima 
zaveden cilj, čas, ki ga potrebujete za izvedbo, vire in materiale, ki jih 
potrebujete, opis dejavnosti ter tveganja in priporočila pri izvedbi. Pri razdelku 
povratnih informacij boste našli namige, možne rešitve in vzorčna vprašanja za 
nadaljnjo razpravo. V razdelku uporaba v razredih, pa je naveden predmet, kjer 
lahko te vaje uporabite.  

Vse vaje so bile uspešno preizkušene v praksi. V kolikor so bili uporabljeni 
zunanji viri za oblikovanje vaj, so le-ti zavedeni v rubriki opombe. Večina vaj ima 
tudi dodatne delovne liste in pripomočke, ki jih lahko uporabite. Nekatere vaje 
imajo navedeno tudi literaturo, ki vam je lahko v pomoč pri izvedbi vaj.  

Po brezplačni registraciji na portalu http://softskillsatclass.nbschool.eu boste 
lahko dostopali do dodatnih vaj, ki so jih vaši kolegi razvili v pilotski fazi projekta 
CL@SS. 

http://softskillsatclass.nbschool.eu/
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

ALI LAHKO ZAPOLNIM ENO MINUTO? 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Poslušanje in replika 

 

Cilji 

 naučiti se, kako ohraniti očesni stik 
 naučiti se hitrega odzivanja 
 naučiti se poslušanja 
 povečati sposobnost vzdrževanja/ohranjanja pozornosti drugih 

ljudi  
 razviti komunikacijske sposobnosti 
 naučiti se, kako upoštevati etična pravila komunikacije  

 razviti besednjak 

Čas 10 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

kartice s temami (npr. kot na Delovnem listu spodaj) 

Opis 

1) Učitelj določi pravila igre: 

2) Pričakuje se, da o izbrani temi govorite eno minuto. 

3) Teme bodo izžrebane. Če se bo komu tema zdela pretežka, ima možnost 
ponovnega žrebanja druge, vendar le enkrat. 

4) Na voljo je ena minuta je za priprave. 

5) Dobro je, da razmislite, kaj je treba omeniti v govoru, kaj se lahko opusti 
zaradi časovne omejitve, kako se lotiti teme in/ali na kakšen način govoriti o njej  
brez, da bi jo posebej obravnavali. 

6) Uveljavljena struktura govora naj bo dopolnjena z:  

7) Predstavitvijo – na kratko razložite, za kaj se gre. 

8) Svojim opisom in/ali vidikom teme. 

9) Zaključkom – naredite povzetek, podajte osebni pogled in/ali izkušnje glede 
te teme. 
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10) Minuta za pripravo govora in še ena za njegovo izvedbo. 

11) Ocena in samoocena nastopa govora; narejena s strani razreda, s 
komentarjem učitelja. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Nekateri učenci se bodo morda norčevali. 

Vajo je treba ponavljati (predvsem pri učnih urah sloga 
pisanja). 

Na začetku šolskega leta lahko učenci sami zapišejo teme na 
kartice, ki jih priskrbi učitelj. Kasneje lahko glasujejo, katere 
bodo obdržali in katere izbrisali iz svoje "baze podatkov". 
Prednost pri tem je, da bodo imeli pozitivni odnos do izbranih 
tem. 

Ko teme izbirajo sami, fantje po navadi omenjajo svoje 
najljubše, morda manj znane športnike, ki so za dekleta lahko 
popolna neznanka. Tedaj je treba recimo zapisati imena na 
tablo, da se vsi lahko ustrezno pripravijo. Brez najmanjšega 

znanja o temi, je o njej težko govoriti. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za diskusijo: 

 Kako je učencu šlo s svojo minuto govora? 
 Kako je izkoristil svojo minuto priprave? Je bila dovolj 

(minuta)? Je bila preveč? 
Ocena govora/nastopa: 
 Je učenec predstavil temo – kako je bilo? Bi lahko bilo 

bolje izpeljano? 
 Kako je bil uspešen z dejanskim opisom? Je omenil vse 

pomembne točke? Kaj bi še lahko bilo omenjeno? 
 Je govorec pri temi omenil tako pluse kot minuse? 
 Je zaključek bil ustrezen – je govorec podal povzetek in/ali 

izrazil svoje mnenje? Bi lahko kako drugače zaključil 
govor? 

 Kako dober je bil govor na splošno? Je bil govorec 
zadovoljen s svojim nastopom? 

Uporaba v razredih 
materni jezik – slog pisanja 
vsi drugi predmeti – hitri povzetek 

Opombe 
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

DELOVNI LIST: KARTICE S TEMAMI (VZOREC) 
 

PRIJATELJI ŠOLA VREME 

ŠPORT NARAVA NOGOMET 

HOKEJ NA LEDU JEZIKI DOMOVINA 

KULTURA MATEMATIKA GLAVNO MESTO 

KNJIGE LJUBEZEN NAŠE MESTO 

FILMI DRUŽINA REKA 

KEMIJA 
MOJ HIŠNI 

LJUBLJENČEK 
DREVESA 

SONCE ŽIVALI ROŽE 

VESOLJE PC IGRE TELEVIZIJA 

MOBILNI TELEFON KOMUNIKACIJA FACEBOOK 

JOGURT FRANCIJA HARRY POTTER 

SPANJE PISALA NAKUPOVANJE 

SPOLNOST SPODNJE PERILO MEDVED 

TRSKA ŽOGA NAKIT 
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CILJNA PUBLIKA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje 

 

Pisna komunikacija 

 

Cilji 

 razviti sposobnost jasnega izražanja 
 razviti sposobnost samopredstavitve in predstavitve rezultatov 

svojega dela 
 naučiti se, kako glede na ciljno publiko in okoliščine izbrati 

primerna komunikacijska orodja 
 razviti besednjak/besedni zaklad in njegovo uporabo 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija notranji/zunanji prostor  

Viri in materiali priprava tem, ki bodo uporabljene (kartice) 

Opis 

1) Učitelj razredu pusti, da se porazdelijo v pare. 

2) Vsak par dobi kartico s svojo temo in specifikacijo ciljne publike (glejte Pomoč za 
učitelje). Če so ciljne publike tri, bodo trije pari prejeli isto temo, a vsak bo imel 
drugačno ciljno publiko (glejte Pomoč za učitelje). 

3) Učitelj naroči: "Vsak izmed parov naj pripravi kratko novico v pisni obliki, spisano 
za ciljno publiko." 

4) Učitelj pusti dovolj časa za pripravo, preden k predstavitvi pozove prvi par. Pari 

preberejo svoje novice, razred pa nudi povratne informacije. Učitelj preveri: "Ste 
se prav odločili pri izbiri besed glede na svojo ciljno publiko? Za kakšno barvo, 
višino glasu ter poudarke na določenih elementih novice ste se odločili?“ 

 

Tveganja in 
priporočila 

Potrebna ni nobena posebna pazljivost. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za diskusijo: 

 Kaj je bilo pri nalogi lahko in kaj je bilo težko? 
Zakaj? 
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 Pri čem ste bili neuspešni? 
 Bi lahko bile nekatere novice predstavljene katerikoli 
publiki? 
 Kakšne razlage ste uporabili pri otrocih, starejših 
upokojencih in odraslih? 
 Bi izgled prejemnika vplival na vašo predstavitev? 
Kako? 

Pomoč za učitelje 

Primeri tem: 
fotosinteza rastlin 
kaljenje fižolovih semen 
recept za krompirjevo juho 
pustolovska literatura 
zlorabljen otrok 
nogometna tekma 
patološki pojavi pri otrocih 
s športom do zdravja 

Ciljna publika: 
predšolski otroci 

strokovnjaki 
starejši upokojenci 
mladostniki 

Uporaba v razredih 
Etika in družba (državljanska vzgoja), zdravstvena vzgoja, 
materni jezik, zgodovina, biologija, itd. 

Opombe 
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CROSSOVER REKLAME 
 

Starostna skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 

 izkusiti odgovornost opravljenega opravila/naloge  

 razviti komunikacijske spretnosti 

 razviti sposobnosti poslušanja drugih 

 vaditi ustrezno utemeljitev 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija notranji prostor 

Viri in materiali 
Nekaj TV reklam, kjer moški in ženske promovirajo določene 
izdelke. Zadostna količina revij (VIP, igralci, športniki, dnevni 
izdelki), primerna za razrez. Škarje, lepilo, A4 listi papirja. 

Opis 

1) Učitelj pokaže več televizijskih oglasov razredu, izpostavi, kako moški 
promovirajo avtomobile, vodice po britju, alkohol in računalnike, medtem ko ženske 
pralni prašek, hrano, toaletne potrebščine, igrače, oblačila in načrte za zmanjševanje 
teže. 
2) Učitelj razdeli razred v skupine in jih pozove, da pripravijo dramatično 
izvedbo reklame, kjer moški spodbujajo nekaj zelo nenavadnega (za njih), ženske pa 
tisto, kar se šteje za "moške" stvari. 

3) Slediti razprava o tem, kaj moški iščejo in kaj ženske delajo (vrtalni stroj, 
avto, pralni prašek, fitnes naprave, toaletne potrebščine, barvila, voda, alkohol, 
spodnje perilo, itd.) 
4) Učitelj zdaj oblikuje skupine učencev po tri in jih pouči: "Na A4 list razvijte 
nenavaden oglas (nasproten - crossover), v katerem bi moški promovirali značilne 
damske predmete." 
5) Če je na voljo video snemalnik, učenci lahko celo posnamejo crossover 
reklamo, da pokažejo, kako bi bilo.  

 

Tveganja in 
priporočila  

Učenci lahko sami pripravijo televizijske oglase, ki so jim 
všeč. 
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Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Katere reklame ste si takoj spomnili? 
 Kako je bilo, ko so ženske promovirale avtomobile, 

alkohol, itd. in moški spodnje perilo, plenice in igrače? 
 Ali igra spol vlogo pri reklamah? 
 Kaj naj ne bi promovirale ženske? Bi bili to predsodki? 

Uporaba v razredih 
Etika in družba (državljanska vzgoja), zdravstvena vzgoja, 
zdrav način življenja, šolski izleti 

Navdih 

HOPPE, Siegrid; HOPPE, Hartmut. Sociálně psychologické hry 
pro dospívající. (psycho-games for adolescents) Praha: 
Portál, 1998. 1st ed. 
ISBN 80-7178-434-6 

Opombe 
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ČUSTVA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Zavestna uporaba neverbalne komunikacije 

 

Cilji 

 izkusiti, kako se občuti neko sodelovanje 
 izkusiti, kakšen občutek je imeti odgovornost za dokončanje 

naloge 
 razviti sposobnosti gibanja 
 razviti sposobnosti komunikacije 
 povečati sposobnost prepoznavanja dejavnikov neverbalne 

komunikacije 

Čas 45 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Viri in materiali kartica s čustvom – vsaka skupina 

Opis 

1) Učitelj razdeli razred v skupine po tri in se prepriča, da imajo vse skupine dovolj 
prostora za svoje delo. 

2) Vsaka skupina izvleče kartico z napisanim čustvom na njej; npr. ŽALOST, 
VESELJE, STRAH, ZASKRBLJENOST, NEGOTOVOST, SAMOZAVEST, ŽIVČNOST, itd. 

3) Vsak član skupine neverbalno prikaže, eno stopnjo čustev; npr. prvi član bo 
žalosten, naslednji bolj žalosten in zadnji najbolj žalosten. Učitelj vsem pusti, da 
se približno 5 minut pripravljajo. 

4) Takoj, ko so skupine pripravljene, predstavijo, kaj so si zamislile. Drugi vedno 
poskusijo prepoznati, katero čustvo se prikazuje. 

5) Učitelj zaključi z analiziranjem vaje in omogoči razpravo. Lahko tudi nudi kratko 
predavanje o neverbalni komunikaciji. 
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Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo 

 Ti je bilo lahko prepoznati čustva? 
 Kaj je bilo pri nalogah lahko in kaj je bilo težko? Zakaj? 
 Ali je možno uporabiti znanje o dejavnikih neverbalne 
komunikacije v vsakdanjem življenju?  
 Si se na podlagi te vaje naučil kaj zanimivega?  
 Kaj te je presenetilo? 

Uporaba v 

razredih 
Etika in družba (državljanska vzgoja)  

Opombe 
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FINANČNI SVETOVALEC 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje

 

Zavestna 
uporaba 

neverbalne 
komunikacije 

 

Poslušanje in 
replika 

 

Dialog in 
razprava 

 

 

Cilji 
 razviti sposobnosti komunikacije, še posebej poslovno 

argumentacijo v verbalni izmenjavi 

 razviti finančno ozaveščenost 

Čas 45 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

To je simulacija – dijaki bodo igrali vloge finančnega svetovalca in 
njegovih strank. Zaradi tega je potrebno pripraviti material 
(informacije) za stranke (glej spodaj) in liste, ki opisujejo vloge, katere 
bodo igrali dijaki. 

Opis 

1) Učitelj opiše situacijo, ki jo bodo dijaki izkusili v razredu kot simulacijo: sestanek 
med finančnim svetovalcem in stranko.  

2) Učitelj dodeli vloge učencem, pri čemer jim razloži, da se bodo vloge menjale 
tako, da bodo vsi enkrat stranke in nato še finančni svetovalci. Razdeli liste z 
opisi vlog in se prepriča, da je vsem jasno, kaj morajo storiti. 

3) Začne se razprava, ki traja 10 min. 

4) Razvije se simulacija s posameznimi finančnimi svetovalci, ki svoje najboljše 
produkte ponujajo strankam. Nato se vloge zamenjajo. 
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Tveganja in 
priporočila 

Ta vaja lahko pomaga pri pregledu točk finančne 
ozaveščenosti. Zahteva, da dijaki uporabijo svoje znanje 
znotraj drugega konteksta in se razlikuje od običajnega 
pregleda/testiranja. Povezuje teorijo s prakso, pri čemer daje 
primere iz resničnega življenja, kar po navadi motivira vse 
dijake.  

Večji kot je razred, težje je preverjati, kako gre skupinam. Če 
je tako, se lahko določi opazovalca, ki pozorno posluša tok 
pogovora med stranko in svetovalcem. 

Povratne informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ali ocenjuješ ljudi glede na njihov izgled? 
 Se ti je kdaj zgodilo, da so ocenjevali tebe? Je bila ocena 

pravilna ali napačna?  
 Na podlagi česa si bil ocenjen? 
 Na kaj je potrebno biti pozoren pri izgledu nekoga? 
 
Predlogi za učitelje: 
Finančni svetovalec: Vaša naloga je ponuditi finančne 
produkte, ki so najboljši za stranke na podlagi okoliščin. 

Primeri strank: predložite delovni list 

Uporaba v razredih 
Vaja se lahko uporablja pri družboslovju in/ali ekonomiji 
(finančna ozaveščenost). 

Opombe 
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DELOVNI LIST: PRIMERI STRANK 
 
 

1. Tvoja družina je štiri-članska. Star si 40 let; tvoja žena je stara 35 in imata dva 
otroka (2 in 5). Do sedaj si imel samo hipotekarni kredit v višini 18.500€, s 5% 
obrestmi. Tvoj glavni cilj v 15 letih zagotoviti dovolj denarja za izobrazbo svojih otrok. 

Možne ponudbe finančnega svetovalca: 
12) Kar se tiče investicije, bi bil najbolj primeren varčevalni račun; Je brez 
stroškov odpiranja in vodenja račun, najvarnejša oblika varčevanja, ki spada v sistem 
zajamčenih vlog, višino mesečnih zneskov prilagajate svojim zmožnostim, ponuja pa 
nizke obresti brez tveganja. Višina pologov je po lastni izbiri, ponuja možnost vezave 
denarja, kar prinaša večje obresti, vendar denar potem za obdobje vezave ni 
dostopen. Glede na to, da bo denar dejansko potreben šele čez 15 let, to ne 
predstavlja problema.  

Naslednji so vzajemni skladi; vsebujejo več kot le običajne bančne produkte, a na 
račun povišanega tveganja.  

13) Kar se tiče zavarovanja, vsekakor življenjsko in nezgodno (da so tako 
potomci, kot tudi partner varni v primeru nenadnih dogodkov); tudi premoženjsko 
zavarovanje (kjer je hipoteka, je premoženje); morda tudi zavarovanje odgovornosti, 
itd. 

2. Si samski moški, star 28 let, brez obveznosti. Za tvoje bivanje je poskrbljeno in 
razmišljaš o nakupu novega avtomobila. Trenutno nimaš finančnih produktov; do 
starosti 60 let želiš imeti prihranjeno določeno vsoto, saj se ne želiš zanašati na 
starostno pokojnino.  

Možne ponudbe finančnega svetovalca: 
14) Avto bo verjetno zakupljen na lizing (namesto porabe prihrankov, kar 
omogoči investiranje denarja) 

15) Vlaganje v vzajemne sklade; za stranko, ki ne želi preveč tvegati ali tistega, 

ki dobi tudi prispevke od svojega delodajalca, zasebni pokojninski načrt in/ali 
varčevalni račun (da se denar razporedi v več košev)   

16) Zavarovanje za telesne poškodbe; poleg avtomobilskega in obveznega 
osnovnega tudi nezgodno zavarovanje (življenjska polica ni potrebna glede na samski 
status stranke – nima partnerja, nima otrok)  

3. Si samska ženska, stara 26 let, brez obveznosti; naslednje leto bi rada doživela 
počitnice svojega življenja na potovanju s prijatelji. Trenutno nimaš finančnih 
produktov. 

Možne ponudbe finančnega svetovalca: 
17) Dolgoročni depoziti (npr. varčevalni računi) niso primerni, saj stranka 
potrebuje denar v enem letu. Želi maksimirati donos in lahko si privošči višje tveganje 
glede na to, da je denar namenjen enkratni uporabi. Zato se lahko odloči za vzajemni 
sklad, druga možnost pa je vezava denarja na kratkoročni depozitni račun (z izbranim 
potekom ali vezavo za 12 mesecev). Vendar pa ta opcija ne prinaša veliko. 
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Zavarovanje: turistično zavarovanje tukaj vsekakor pride v poštev; pomembno bo 
izbrati pravo polico, odvisno od nameravanih aktivnosti med potovanjem.  

 

4. Si poročen/a; oba z zakoncem sta stara 30 let. Sta še brez otrok, a bi jih rada 
imela v letu ali dveh. Rada bi imela tudi svoje stanovanje. Trenutno nimata finančnih 
produktov. 

Možne ponudbe finančnega svetovalca: 
1) Za pridobitev nepremičnine boste verjetno zaprosili za hipotekarni kredit. Morda 

se boste odločili za višji znesek čez daljše obdobje, z namenom pridobitve 
dodatnega denarja, ki ga boste lahko investirali, dolgoročno, v vzajemnih 
skladih. Sčasoma se tveganje tam zniža in donos bi moral več kot samo pokriti 
plačila obresti na vašo hipoteko. 

2) Kar se tiče zavarovanja, bi bilo v vašem interesu nezgodno in tudi življenjsko 
zavarovanje (še posebej, ko bodo otroci). Tudi zavarovanje premoženja. 
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GEOMETRIJSKE OBLIKE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje 

 

Poslušanje in replika 

 

Cilji 

 razviti komunikacijske sposobnosti 

 povečati sposobnost fleksibilnega odziva 
 izkusiti deljenje informacij 

Čas 30 minut 

Lokacija notranji prostor 

Viri in 
materiali 

pisala, merilniki časa (štoparica), A4 listi papirja, Delovna lista: 
Oblike (1 in 2) 

Opis 

1) Učitelj predstavi nalogo tako: "Nekoga od vas bom imenoval za posredovalca 
informacij. Moral bo opisati sliko (glej Delovna lista Oblike) tako, da bodo naši  
"risarji" kot prejemniki informacij ustvarili popolno kopijo.“ 

2) Učitelj zaprosi, da se nekdo javi kot prostovoljec, ki bo posredovalec informacij in 

mu preda delovne liste. Posredovalec nato drugim opiše geometrijske oblike, ki 
jih vidi. Učitelj pusti razredu delati pet minut. 

3) Samo posredovalec informacij lahko gleda slike in govori, ostali lahko samo 
poslušajo. 

4) Ko čas poteče, učitelj prosi vse, da pokažejo, kaj imajo, pogledajo original in 
naredijo primerjave.   

5) Sledi diskusija, po kateri se vaja lahko nadaljuje z drugo sliko.  
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Tveganja in 
priporočila 

Tej vaji lahko sledi tema Ovire v komunikaciji. 

Vaja je lahko prirejena; ena možnost bi bila, da bi "risarji" 
lahko postavljali vprašanja (in omogočili posredovalcu 
povratne informacije). 

Možno je tudi delo s tangrami; namesto risanja bi dijaki lahko 
sledili navodilom in sestavili tangramske vzorce. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za diskusijo: 

 Kaj je bilo zate težko med poslušanjem diktacije? 
 Kaj je bilo težko narisati? 
 Kaj bi ti pomagalo, da bi bil naslednjič bolj uspešen? 
 Kaj bi naslednjič naredil drugače? 

Uporaba v razredih Matematika (geometrija) 

Opombe 
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DELOVNI LIST: OBLIKE 1 
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DELOVNI LIST: OBLIKE 2 
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GLEJ, MISLI IN GOVORI 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Jasno 
izražanje in 

dobro 

predstavljanje  

 

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije 

 

 

Poslušanje in 
replika 

 

 

Dialog in razprava 

 

 

Cilji 

18) Razviti predstavitvene veščine  

19) povečati izgovarjavo in uporabo paralingvističnih orodij 

20) razvijati besedišče/besedni zaklad 

21) učiti se in razvijati logično napredovanje v strukturiranju 
sporočila 

Čas 10 minut 

Lokacija notranji prostor  

Opis 

1) Ta dejavnost je primerna predvsem za pouk maternega jezika - vadba domačega 
jezika. Najprej je predstavljena kot domača naloga, nato pa jo učenci na pamet 

predstavijo v razredu. Lahko naredijo tudi zvočni (avdiovizualni) zapis. Razred 
(občinstvo) uporablja zastavljene kriterije za ocenjevanje uspešnosti, možnih je 
največ 10 točk. Vsota se lahko odraža v oceni učitelja.  

2) Ta vaja o pravilnem slovničnem govoru bo potekala tako, da učenci bodisi sedijo 
za svojo mizo ali sedijo v krogu. Vsak učenec nastopi, potem pa se ga ocenjuje 
po določenih merilih. Priporočljivo je, da po nastopih poteka razprava, da se 
obravnavajo vse predstavitve in kakršna koli vprašanja, ki izhajajo iz njih. 

 

Tveganja in 
priporočila  

 

Učitelj mora razložiti razredu, da bodo vse razprave potekale po 
tem, ko bodo vsi končali s predstavitvami. Učenci bi morali 
delati zapiske v zvezi s predstavitvijo in morebitnimi težavami. 
Za manj uspešne učence je priporočljivo, da imajo pri sebi 
zapiske, ki jih uporabijo, če je potrebno; učitelj lahko na 
trenutke tudi pomaga.  
Učitelj bi moral ocenjevati vajo le pod pogojem, da so učenci že 
imeli predstavitve in vedo, za kaj se gre. Vnaprej je potrebno 
določiti merila za ocenjevanje. Vaja se lahko uporablja tudi za 
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usposabljanje povratnih informacij, kako jih dati in kako jih 
sprejeti. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kako težko se je bilo držati roka? 
 Ali vas je karkoli zmotilo pri vaši predstavitvi? 
 Je bilo težko govoriti pravilno in slovnično? 
 
Pomoč za učitelje: 
Tema: Film (TV serija), ki vpliva name. Učitelj lahko 
priporoči naslednjo osnovo:  
1. Uvod (kateri film/TV serije, kdaj in kje sem ga videl, zakaj 
sem se odločil za ogled) 
2. Kratek povzetek 
3. Označevanje junaka, ki je ujel mojo pozornost (glavna vloga 
ali drugo) 
4. Sklepna ugotovitev (kako sem se povezal s filmom /TV 
serijam, povzetek, ocenjevanje) 
Predlagana merila za ocenjevanje: 
1. Tehnična izvedba (glasnost, hitrost, razumljivost, smiselne 
pavze) 
2. Izbira besed (besedišče, primerna uporaba slovničnih 
pripomočkov, kot tudi pogovorne naprave in/ali žargon) 
3. Sestava (struktura zgodbe, razumevanje) 
4. Privlačno za občinstvo (primeri, šale, citati, retorična 
vprašanja, stil predstavitve - PowerPoint, itd.) 
5. Neverbalna komunikacija (pravilno v primerjavi z narobe) 
Učitelj lahko tudi oceni vajo. 

Uporaba v 
razredih 

Primerno predvsem pri pouku maternega jezika. Vaje slovnične 
narave, čeprav se lahko prilagojeno vajo uporabi na katerem 
koli področju. 

Navdih 
ŠLAPAL, Miloš. Systém praktické češtiny. (tečaj na sistemu 
praktične češčine) Ostrava, 2009. 

Opombe  
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DELOVNI LIST: OCENJEVALNI LIST  

 

Učenec:        

KOMPETENCE ZA EFEKTIVNO KOMUNIKACIJO 
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v
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Posamezna spretnost 1 2 3 4 5 6 7 

Komunikacija je jasna in pravilno strukturirana.        

Poskuša primerno pritegniti občinstvo.        

Dobro izražanje.        

Glasnost glasu je ustrezna.         

Govor je tekoč.        

Premore naredi na primernih mestih.        

Izbere prave izraze iz obširnega besedišča.        

Uporablja pogovorne izraze, kadar je to upravičeno.         

Zavestno uporablja neverbalno komunikacijo (očesni 
kontakt, geste, fizični kontakt, drža, razdalja med 
govorci…) 

       

Izogiba se obrabljenih fraz in neverbalnih zvokov.        
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GOVORICA SIMBOLOV! 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno 
izražanje in 

dobro 
predstavljanje  

 

Zavestna 
uporaba 

neverbalne 
komunikacije 

 

Poslušanje in 
replika 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 
 zavedati se, kako pomembni so simboli v neverbalni komunikaciji 

 zavedati se, da so lahko simboli zapleteni in kompleksni 

Čas 45 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor  

Viri in 
materiali 

 simboli in sorodne komunikacije 

 subkulture 

(Slikovna navodila - glej delovni list: Primer predstavitev) 

Opis 

1) Učitelj začne z uporabo slikovne predstavitve: 

"Danes smo obdani z mnogo simboli. Dejstvo je, da jih je tako veliko, da je skoraj  
nemogoče vedeti pomen vseh. Še vedno pa je lahko zelo koristno vedeti, kaj 
najpogosteje uporabljeni simboli predstavljajo in zakaj. Pogosto se pojavljajo na 
oblačilih - običajno na majicah, ampak tudi na dodatkih ali celo kot tatu. Obstaja 
kar nekaj načinov, na katere se lahko simboli predstavijo ". 

2) Učitelj lahko zdaj vpraša razred, če vedo, katere simbole trenutno predstavljajo, 
tako ali drugače, in ali je njihov pomen jim jasen. 

3) Z uporabo slikovne predstavitve (PP), učitelj poudari, kako so simboli prikazani in 
uporabljeni:  

'Veliko ljudi nosi simbole skoraj nevede, samo zaradi estetskih razlogov, ne da bi 
bili seznanjeni z njimi ali kaj simbolizirajo. Zaradi nevednosti se lahko pojavijo 
čudne situacije. " 

4) Razprava se lahko razširil tudi na teme subkulture, napise, ikone in logotipi, itd. 

5) Učitelj omogoči razredu, da razpravljajo o pomenu prvih vtisov in sojenju ljudi na 
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prvi vtis (zunanje značilnosti). Dejavnost se konča s povzetkom (tj. Povratne 
informacije). 

 

Tveganja in 
priporočila  

 

Ta vaja zahteva poznavanje simbolov in kako se ti uporabljajo. 
Očitno je, da učitelj ne more vedeti vsega; je v redu, da se uči od 
učencev (ta vrsta interakcije je zaželjena v sodobnem 
poučevanju). Vseeno pa bi bilo dobro za učitelja, da si ogleda, 
kateri simboli se pojavijo na oblačilih mladih in izve več o njih, 
preden se odloči, da se vključi v te dejavnosti. Namen ni, da bi 
poskušali prepovedati nezaželene simbole (vprašanje okusa in / ali 
sodbe), vendar da bi razumeli, kakšno vlogo odigrajo v 
medsebojnih interakcijah. 

PowerPoint predstavitev bi bila primerna - Češka vizija je na voljo 
za navdih. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Sodite ljudi po videzu? 
 Se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili ocenjeni? Pravilno ali 

napačno? 
 Na podlagi česa ste bili ocenjeni? 
 Na kaj naj pazimo glede videza? 

Uporaba v 
razredih 

Ta naloga bi se lahko uporabila pri pouku družboslovnih ved kot 
uvod v temo socialne interakcije, problemi našega časa, itd.; tudi v 
religijskih študijah - simboli v religiji. 

  Opombe 
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Delovni list: PRIMER PREDSTAVITEV – v PowerPoint 



 
 
28                                   PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

 

www.softskillsatclass 
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Svastika 
 - Beseda ima hindujski izvor; v sanskrtu pomeni "dobro počutje", "dober obstoj" ali 
"srečo".  
- Poleg Indije je bil znan v mnogih drugih krajih: Kitajska (wan); Japonska (Manji) ali 
Anglija (fylfot). Ampak najbolj razvpit je nemški Hakenkreuz.  
- V budizmu se zavzema za srečo, blaginjo, številčnost in večnost. 
 - Najstarejša svastika sega nazaj nekje 12.000 let do neolitika in je vklesana na 
slonokoščeni figuri.  
- Postala je razvpita zaradi nemškega nacizma, ki so si jo izbrali za svoj vseprisoten 
simbol v zadnjem stoletju. V mnogih državah je nošenje tega znaka v nasprotju z 
zakonom. 
 
 
Znak A  
- A v krogu (obkrožen A) je verjetno najbolj znan simbol anarhistov. V resnici je 
monogram, sestavljen iz dveh črk - druga je O.  
- Črka A pomeni anarhija, medtem ko črka O pomeni red (ang. Order), trdi da 
"anarhija je red". 
- Njegov izvor ni znan, vendar je bil simbol uporabljen med špansko državljansko 
vojno, kasneje pa ga je prevzela tudi Belgijska organizacija AOA (Alliance OUVRIERE 
Anarchiste).  
- Od leta 1977 je simbol prisvojil punk gibanje, kljub velikemu nelagodju nekaterih 
anarhistov. Prvi, ki so ga uporabljali, so bili Sex Pistols.  
- Anarhisti se zavzemajo za odpravo vseh pravil, prisilno hierarhijo in zatiranje. 
 
 
Znak za mir 
- Eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov po vsem svetu. 

- Zasnoval ga je Gerald Holtom leta 1958 in je bil uporabljen v britanski kampanji 
proti jedrskem orožju že istega leta. 
- Vsebuje dve črki, N (jedrska) in D (razorožitev); uporabljena je bila železničarjeva 
signalizacija. 
- "N" je nastala kot oseba, ki ima v vsaki roki zastavo in so obrnjene proti tlem pod 
kotom 45 °. "D" je oblikovana tako, da drži eno zastavo naravnost navzdol in eno 
naravnost navzgor. 
- Leta 1960 je simbol prišel v ZDA in začeli so ga uporabljati tamkajšnji protestniki 
proti vojni. Na koncu so ga sprejeli hipiji kot splošen simbol protesta.  
 
Subkulture  
- Subkultura je skupina ljudi znotraj kulture, ki se razlikujejo od matične kulture. 
- Lahko se pojavi spontano ali pa nastane namerno, pogosto kot odziv na okolico in 
okoliščine. 
- Lahko vključuje različne tokove, vsi stojijo v nasprotju s prevladujočo kulturo, kar 
lahko ima za posledico neposredne spopade.  
- Subkulture povezujejo simbole na oblačila, umetniške okuse in druge vidne 
pretvarjanje svojih članov. Te simbole si lahko prevladujoče kulture narobe 
interpretirajo.  
- Spletna identiteta ima domnevno subkulturne lastnosti, čeprav je morda bližje 
neotribalizmu, s svojimi urbanimi plemeni. 
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HITRI KROG 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

 

Poslušanje in replika 

 

Cilj 
 razviti besednjak/besedni zaklad 
 razviti komunikacijske spretnosti 
 držati se teme 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Opis 

1) Učitelj določi temo za obravnavo (evkariontske celice, mačkam podobne zveri, 
reducirni alditoli, itd.) in vsi učenci naj eden za drugim ter v hitrem zaporedju 
povedo, kar jim pride na misel. Ta igra se lahko uporablja za hitro ponovitev tega, 
kar je bilo pravkar naučeno v razredu. Če učenci podajo pravilne informacije, si 
lahko za vsak prispevek zaslužijo točke in sčasoma jim seštevek zasluženih točk 
prinese oceno. 

Tveganja in 
priporočila 

Počasnejše učence lahko hitrejši prehitijo. Zato lahko določite 
poseben red. Ta aktivnost je primerna za vse. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za diskusijo: 

 Ste med izvajanjem naloge ugotovili kaj zanimivega? 
 Kaj vas je presenetilo?  

Uporaba v razredih naravoslovje, kemija, geografija, fizika, matematika, itd. 

Navdih 
HOPPE, Siegrid; HOPPE, Hartmut: Sociálně psychologické hry 
pro dospívající (igre za mladostnike): Portál, 1998. 
ISBN 80-7178-434-6 

Opombe  
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IDEOLOGIJE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi razredi           

Kompetenčne  

lastnosti 

    Poslušanje in replika 

 

           Dialog in razprava 

 

Cilji 
 povečati sposobnost za obravnavo teme 
 povečati sposobnost za poslušanje in pripravo 

sklepov 

Čas 45 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in materiali Delovni list: Ideologije 

Opis 

1) Učitelj je natisnil delovne liste in jih razrezal na kartice z imeni ideologij. 
Učence razdeli v skupine po tri. 

2) Vsaka skupina potegne kartico in začne pripravljati dva kratka dialoga, ki 
se vežeta na ideologijo napisano na kartici. Eden od treh se vedno strinja, 
ostala dva nasprotujeta. Imajo deset minut časa za pripravo, se 
umaknejo in naredijo zapiske. 

3) Skupina predstavi svoje dialoge, ostali poslušajo. Ko končajo, poslušalci 
ugotovijo, za katero ideologijo gre. 

4) Vsaka skupina ima svojo predstavitev, učitelj obravnava vse točke, ki so 
bile predstavljene. 

5) Kratka razprava konča vajo. 

 

Tveganja in  

priporočila 

Ta dejavnost bi morala biti povezana s poučevanjem 
političnih ideologij. Domneva se, da je razred že imel 
pouk na to tematiko in ima znanje, ki bi ga tukaj lahko 
uporabil.  

Druga možnost je, da učenci pripravijo kratke skeče na 
temo ideologij, kjer bi lahko bila vključena tudi 
neverbalna komunikacija. 



 
 

KOMPETENCA ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO / DEJAVNOSTI                                                                                                            33 

 

 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

V primeru, da učitelj želi razširiti področje se lahko poleg 
ideologij ukvarjajo tudi z drugimi sistemi političnega 
upravljanja ( monarhije, republike, oligarhije…)  

 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Katera ideologija je bila najlažja / najtežja za 
prepoznati in zakaj? 

 Kaj je bilo lažje: Razlagati ideologijo pred 
razredom ali poslušati in ugotavljati, o kateri 
ideologiji je bilo govora? Zakaj tako? 

 Je karkoli zanimivega, da lahko uporabiš v 
življenju? 

Uporabat v 
razredih 

Družbene vede, materni jezik 

 

Navdih 
Primerjalna vlada in politika, Palgrave, Velika Britanija, 
2007 

Opombe 
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Delovni list: Ideologije 

 

KOMUNIZEM LIBERALIZEM 

KAPITALIZEM KONSERVATIZEM 

SOCIALIZEM FEMINIZEM 

NACIZEM RASIZEM 
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FAŠIZEM NARAVOVARSTVO 

ANARHIZEM LIBERALIZEM 
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KAJ MI JE VŠEČ PRI TEBI ... 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in 
dobro 

predstavljanje  

 

Pisna komunikacija 

 

Poslušanje in replika 

 

Cilji 
 razviti komunikacijske sposobnosti 
 razviti in obogatiti besednjak/besedni zaklad 
 poskusiti dajati in sprejemati povratne informacije 

Čas 45 minut 

Lokacija notranji prostor  

Viri in materiali 
papir (listi v velikosti kartic ali lističi – razrezan A4 papir) – število 
udeležencev x število udeležencev, ovojnice po številu oseb 

Opis 

1) Učitelj lahko uporabi izid razprave o tem, kaj učenci raje slišijo – pohvalo ali 

grajo? Kaj slišijo pogosteje?  

2) Učitelj (zaigrano!) ustvari situacijo, v kateri hvali enega učenca, medtem ko graja 
drugega. Tako bodo učenci izkusili "tukaj in zdaj", kako se ob tem počutijo, 
preden nadaljujejo z vajo. 

3) Mize naj bodo postavljene tako, da bodo učenci sedeli ob njih, pri čemer naj bodo 
v krogu ali kvadratu; vsak lahko vidi vsakega. Učitelj razloži pravila. 

4) Vsak učenec in tudi učitelj vzame kuverto ter jo podpiše. Kuverte so postavljene 
na sredino z imenom navzgor pred vsakega sodelujočega. 

5) Na kartice naj vsak napiše, kaj mu je všeč pri drugem udeležencu, zaradi česa ga 
cenijo in spoštujejo, jim je všeč, pri čemer naj bodo natančni in pozitivni. Vsaka 
kartica naj nosi kakšno pohvalo o sošolcu. Prepognjena kartica naj bo položena 
na pravo kuverto (pripadajočo prejemniku pohvale). Naj bo jasno, da se 
omenjajo samo pozitivnosti in pri tem vse spomnimo, kako bi se počutili ob graji.  

6) Vsak učenec piše vsakemu izmed svojih sošolcev; sodelujejo tudi prisotni odrasli. 

7) Med delom učitelj večkrat omeni, da je treba biti pozitiven in natančen. 

8) Ko vsi končajo nalogo, vsak prejemnik dobi svoj kup, ga prebere in vse kartice 
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položi v kuverto. Kuverte so lahko zaradi večje privlačnosti okrašene (barva, 
risbe, itd.). Učenci bodo svoje kuverte odnesli domov – sami se odločijo, kaj bodo 
z njimi naredili. 

9) Če želijo, lahko učenci izberejo nekaj pohval in jih delijo z razredom. Lahko 
izrazijo svoje zadovoljstvo, začudenje ali karkoli čutijo in komentirajo. 

10) Če povzamemo z mislijo: vsi imamo številne pozitivnosti, ki jih mnogokrat 
spregledamo, ignoriramo ali zavračamo. Po navadi se ne zavedamo, kako koristni 
smo lahko drugim. Preveč pozornosti posvečamo negativnostim in temu, kako 
dojemamo sami sebe zaradi različnih graj. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Med nalogo priporočamo strogi mir in tišino ter posebno 
poudarjanje pozitivnih besed. 

To aktivnost se naj izpelje, ko bodo prisotni vsi učenci. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za diskusijo: 

 Kaj se ti je zdelo lahko, kaj je bilo težko in zakaj? 
 Si med vajo izvedel kaj zanimivega? 
 Kaj te je presenetilo? 
 Kaj si se naučil? Kako si se počutil med iskanjem želene 

oz. primerne pohvale? 
 Se strinjaš s končno idejo ali ne? Zakaj? 

Uporaba v razredih 
Materni jezik, etika in družba (državljanska vzgoja), razredne 
ure 

Opombe 
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KAJ VESTE O SEKSU?  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Poslušanje in 
replika 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 
1) Izboljšati besedišče/besedni zaklad 
2) Razviti komunikacijske veščine  
3) Izbrati primerna sredstva za komunikacijo  

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

Primerne knjige, brošure, letaki in slike  

Opis 

1) Učitelj ponudi razredu novo temo: Spolna vzgoja za začetnike. Vsakega opozori 
na trenutne možnosti, ki so na voljo za samoizobraževanje (mediji, splet, revije, 
knjige, itd.) in poudari, da v preteklosti ni bilo tako. (Učitelj lahko uporabi nekaj 
zabavnih zgodb iz svoje mladosti.)  
 

2) Nato učitelj da navodila: "Vstanite in naredite krog, tako da bodo na moji desni 
tisti, ki menijo, da imajo dovolj znanja o temi, medtem ko bodo na moji levi tisti, 
ki mislijo, da nimajo dovolj znanja. Nasproti mene pa bodo tisti, ki imajo 
polovično znanje."  

 
3) Ko se razred razdeli, učitelj razdeli učence še v pare, vedno "dobro obveščenega" 

učenca z drugim, ki ne ve veliko.  
 
4) Učitelj napiše nekaj aktualnih vprašanj na tablo in pari bi naj zagotovili odgovore 

na njih. Učenci imajo na voljo vse vire informacij in/ali se obrnejo na učitelja. 
Učitelj lahko tudi predlaga razredu, da predstavijo vprašanja svojim staršem, ali 
pa lahko odloži obravnavo nekaterih vprašanj, ki niso bili odgovorjeni pravilno, za 
naslednjo učno uro. Tako naj bi učenci pridobili dovolj informacij (npr. od drugih 
učiteljev, sošolcev).  

 
Pomoč za učitelje – Vprašanja:  
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Kaj je menarha? 
Kdo je mladostnik? 
Kaj je puberteta? 
Kaj so glavne in sekundarne spolne značilnosti? 
Kje naj otroci dobijo znanje o seksu? 
Kaj je pravzaprav seks? 
Kdo se imenuje homo in kdo je hetero? 
Kaj je pokvarjenost? 
Kaj veste o izrazu "spolna higiena"? 
Kaj je samozadovoljevanje? 
Kdaj lahko dekle zanosi? 
Kako deluje hormonska kontracepcija? 
Kaj je najvarnejša kontracepcija in zakaj? 

 
5) Po preteku časa (15-20 min) pari izmenično odgovarjajo na vprašanja; če so 

njihovi odgovori drugačni, učitelj omogoči drugim, da jih dopolnijo in/ali jih 
popravijo.  

 
6) Učitelj zaključi s pohvalo za prizadevanje za vsakogar. 

 

Tveganja in 
priporočila  

 

Aktivnost je primerna v večini predmetov. Ko učenci naredijo 
krog, mora učitelj jasno povedati, da pozicija v krogu nima nič 
opraviti s tem, kako pametni so. Lahko, da nekateri od njih še 
niso bili tako zainteresirani za temo, misleč, "Saj je še dovolj 
časa za to", ali pa resnično verjamejo, da vedo premalo. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj je bilo težko in kaj enostavno pri tej nalogi? Zakaj? 
 S čim ste imeli težave? 
 Lahko nekatere informacije predstavite komurkoli? 
 Katere podrobnosti bi lahko uporabili pri otrocih v 

primerjavi z odraslimi? 

Uporaba v razredih 
Etika in družba (državljanska vzgoja), zdravstvena vzgoja, 
izobraževanje za starše  

Opombe 
 
 
 

 



 
 
40                                   PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

 

www.softskillsatclass 

KDO SEM JAZ?  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Jasno 
izražanje in 

dobro 

predstavljanj
e  

 

Poslušanje in 
replika 

 

Zavestna 
uporaba 

neverbalne 

komunikacije 

 

Dialog in 
razprava 

 

Obnašanje 
v težkih 

situacijah 

 

Cilji 
 Razmisliti o sebi  
 Spoznati, kaj je v redu in kaj bi se moralo spremeniti  

Čas 15 – 20 minut 

Lokacija notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Kdo sem jaz?  

 Opis 

1) Učitelj začne: "Pomembno je spoznavanje samega sebe, kakšni smo, naše 
lastnosti, za kar menimo, da je dobro ali slabo, kaj nam je všeč in kaj nam ni. Za 
primer lahko vzamemo dogodke iz preteklosti, kaj je bilo značilno za Winstona 
Churchilla in kaj za Adolfa Hitlerja. Ali katere značilnosti imajo naši starši, katere 
so nam všeč in katere ne. Ne glede na to, se ne moremo zavedati, kako se 
počutijo, ko počnejo, kar počnejo, saj so njihova dejanja, na preprost način 
povedano, zunanja. "  

 
2) Učitelj sproži razpravo usmerjeno proti temu, kako pomembno in potrebno je 

poznati samega sebe in kako bi bilo to koristno (npr. izbira poklica). 
"Nespremenljivo, s svojim vedenjem naredimo vtis na druge, vendar skoraj nihče 
ne bo vedel, kako čutimo globoko v sebi. Sčasoma se zavedamo, da se v šoli do 
prijateljev obnašamo drugače kot do učiteljev. Drugače se obnašamo tudi, ko 
srečamo nekoga, ki nam je všeč, a ne? Torej, kdo je ta oseba, ki jo imenujemo 
'jaz'? Vsota vseh teh stvari? "  
 

3) Učitelj razlaga razredu, kako izpolniti delovni list, tako, da skupaj preberejo 
nalogo. Pri vsakem delu učenci napišejo pet stvari.  
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4) Nato se učenci lotijo reševanja nalog. Tukaj je čas bistvenega pomena, in jih 
prisili da začnejo razmišljati; učitelj se mora odzvati na situacijo, takšna kot je, 
saj se spreminja iz razreda v razred.  

 
5) Ko je delo končano, se začne razprava (glej Povratne informacije spodaj). Nihče 

ne sme biti prisiljen, da se izrazi. Določi se varen prostor, kjer učence ne bo strah 
razkriti, kako vidijo sami sebe.  

 
6) Tema se ne konča, ko se konča učna ura. Koristno je, da se kasneje vrnete na 

isto temo in ugotovite, če se je kaj spremenilo.  

 

Tveganja in 
priporočila  

 

 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kako vam je šlo? Kateri deli so bili lahki, kateri težji?  
 Ste se naučili kaj novega o sebi?  
 Bi želeli kaj deliti z drugimi?  
 Mislite, da bodo čez eno leto vaši odgovori enaki? Zakaj?  

Uporaba v 
razredih 

Etika in družba (državljanska vzgoja), razredne ure, 
preprečevanje tveganega vedenja  

Opombe 
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Delovni list: Kdo sem jaz?  
 
 
 
Vsakdo izmed nas je drugačen - imamo nekaj lastnosti, ki nam omogočajo lažje 
življenje in nekaj takih, ki zapletejo stvari. Pomembno je, da se zavedamo tega in da 
se zavedamo, kaj je značilno za našo osebnost. Šele takrat bomo lahko delali na sebi, 
izboljšali naše prednosti, omiliti svoje slabosti, sprejeli ... Včasih se lahko zgodi, da 
tisto, kar imamo mi za slabo o sebi, lahko nekdo drug vidi kot precej dobro, kako to? 
Kaj pa naše skrbi in strahovi - nam lahko zagotovijo nekakšno zaščito? Premisli!  
 
V vsakem delu napišite pet stvari – značilnosti, skrbi, upi…  
 

 

Moje prednosti Moje slabosti 

Kako in kje jih uporabljam?  
Bi jih lahko spremenil? Kako? 

Kako in kje jih uporabljam?  
Bi jih lahko spremenil? Kako? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moji upi Moje skrbi in/ali strahovi  

V kaj me vodijo?  Pred čem me ščitijo?  
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KITAJSKA RESTAVRACIJA  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, nižji letniki 

Kompetenčne  

lastnosti 

Jasno izražanje in 
dobro predstavljanje  

 

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije 

 

Poslušanje in replika 

 

 

Cilji 

 ohraniti očesni stik 
 postavljati primerna vprašanja 
 poslušati 
 razvijati komunikacijske spretnosti 
 izvajati pravila etičnega komuniciranja 
 povečati slovar - besedišče 
 razvijati logično mišljenje 
 razvijati sposobnost obdelave podatkov 

Čas 10 – 20 minut 

Lokacija v notranjih in zunanjih prostorih 

Opis 

1. Učitelj vodi pogovor in razlaga, kako je, kadar ne slišimo vsega, kar je bilo 
povedano, ko se pogovor »postopno prikazuje« (slišimo samo dele pogovora) in 
vse dobi nepovezano vsebino. Izziva razred: " V kakšnih okoliščinah se to lahko 
pripeti? Gre za prijetno izkušnjo? Ali običajno lahko izpeljemo to, česar nismo 
zmogli ujeti pri poslušanju?“ 

2. Učitelj razred seznani z igro: "Predstavljajmo si, da smo v Kitajski restavraciji in 
imamo opravka s Kitajci – kot po navadi, nam ta jezik zveni kot serija zlogov. 
Lahko bomo opazili, kdo lahko razbere, kaj so rekli veljaki." 
Izbranih je nekaj ( maksimalno 3) učencev, da zapustijo učilnico z dogovorom o 

jedeh, ki jih bodo "jedli". Vsak prejme dodeljene zvoke, ki jih lahko izgovori npr. 
CEN-TU-RY EGG DOUB-LE STEAM-ED CHICK-EN FEET WITH PICK-LED VE-GE-TAB-
LES STIR-FRIED NOOD-LES LON-GE-VI-TY BUNS SCAL-LI-ON PAN-CA-KES. Dobro 
bi bilo zamenjati mesta, tako, da bi vsak dobil zanimivo idejo povprašati  "jedce" 
po zaporedju.  

3. Učitelj povabi izbrance nazaj v učilnico, pove jim, da je naloga vsakega uganiti , 
kaj je kdo naročil. Vprašati je mogoče vse, toda odgovor je lahko samo 
enozloženka. V primeru, da se izkaže, da je uganjevanje jedi težavno, lahko 
učitelj ponudi razredu, da se med seboj pogovorijo. 

4. Sledi kratek odziv, učitelj ocenjuje rezultate in izvedbo. 
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Tveganja in 
priporočila 

Treba je upoštevati osnovna pravila vljudnega pogovora. 

Ni se mogoče izogniti hrupu. 

Med zadnjim presojanjem lahko učitelj vpraša razred, kaj oni 
priporočajo za dosego cilja v igri ; ali pa nasprotno -  ne reče 

nič in naslednjič zopet začne z igro. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj ti je bilo všeč pri vaji?  
 Kaj je bilo težko? 
 Zakaj nisi bil uspešen? 
 Lahko najdeš racionalnejši postopek, s katerim bi odkril 

imena jedi enostavneje in hitreje? 
 Kar se tiče učenja, za kaj je bila igra dobra? 

Uporaba v razredih materni jezik - stil 

Navdih  
Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc., Univerza Palackého, 
Olomouc 

 

Opombe 
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KITAJSKO ŠEPETANJE  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Poslušanje in replika 

 

Cilj 4) Vaditi besedišče in pravilno izgovarjavo  

Čas 10 - 30 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

Komplet slik (s temo) 

Opis 

1) Učitelj je pripravil učilnico, mize je dal narazen, tako da se lahko učenci prosto in 
varno gibljejo po dveh "progah".  

 
2) Razred razdeli v dve skupini, ki se zbereta na koncu sobe. Na sprednjo mizo 

učitelj položi karte s slikami (če je sploh mogoče, jezikovne aktualne kartice; 
namesto slik je lahko prav tako uporabljeno verbalno izražanje). Moštvi izbereta 
svoji imeni; če je neparno število tekmovalcev, je eden izmed njih imenovan 
"komisar", ki nadzoruje spoštovanje pravil in vodi rezultat. Učitelj ostane v ozadju 
ekip.  

 
3) Učitelj daje navodila, omeni tudi nagrado za zmagovalno ekipo (najboljše ocene, 

sladkarije, itd). Vsakemu posamezniku vsake ekipe učitelj zašepeta eno od besed 
iz kartic. Dve besedi se razlikujeta, vendar pa bi morale biti enako težki (število 
zlogov npr. s temo Naše stanovanje, ena bi lahko bila garderoba in druga omara). 
Učitelj se mora prepričati, da je prejemnik njegovega šepeta jasno razumel 
njegovo besedo.  

 
4) Učitelj izda ukaz "Sporočilo gre naprej!", takrat učenec, ki mu je učitelj zašepetal 

besedo, zašepeta besedo učencu pred njim. Postopek se nadaljuje, dokler beseda 
ne doseže učenca na začetku; on nato odteče do sprednje mize s karticami, najde 
pravo kartico in jo nese nazaj do skupine. Za končanje naloge je potrebno 
poznavanje besedišča in pravilna izgovarjava. Dokler beseda ustreza kartici, 
ekipa dobi točko pod pogojem, da so bili najhitrejši. Učenci, ki so dosegli učitelja 
s svojo besedo, gredo na konec vrste in tako se igra nadaljuje. Igra je končana, 
ko so vse karte porabljene in/ali zmanjka časa. Zmaga ekipa z največ točkami.  
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5) Na koncu učenci povzamejo, kaj je bil ključ do uspeha: besedišče, pravilna 
izgovarjava, poštena igra in sodelovanje.  

 

Tveganja in 
priporočila  

 

To je igra, ki je všeč mnogim, s katero je dobro končati lekcijo. 
Lahko se igra tudi na prostem, kjer je več prostora in učenci 
uživajo telesno vadbo. V zaprtih prostorih morate poskrbeti, da 
je "proga" dovolj široka, da se izognemo poškodbam (pazi na 
drsenje!). 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj ti je bilo všeč pri vaji?  
 Kaj je bilo težko? 

Uporaba v razredih Tuji jeziki, materinski jezik (s težkimi, sposojenimi besedami)  

Navdih Objavila Petra Mížová, Rýmařov, CR 
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LITERARNE NAPRAVE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in 
dobro 

predstavljanje  

 

Poslušanje in replika 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 

 možnost uporabe literarnih naprav (izrazov) 

 ustvariti prispodobe in metafore 

 povečati besedišče/besedni zaklad 

 zagotoviti pozitivne povratne informacije 

Čas 20 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

sveče, primerne primere metafor  
 

Opis 

1) Učitelj predava razredu o tem, kaj so prispodoba in metafora, poda primere 
(učbenik, pesmi, pop pesmi). Zapletenost razlage je odvisna od starosti in 
lastnosti njegovih učencev.  

 
Pomoč za učitelje - predavanje: 

 
"Metafora je retorična figura, ki se nanaša na nekaj, kar je enako drugi stvari. 
Uporablja se za retoričen učinek in lahko zagotovi jasnost ali prepoznavanje 
skritih podobnosti med dvema idejama. Če prispodoba primerja dva izdelka, jih 
metafora neposredno izenači; za razliko od prispodobe ne uporablja besede "kot". 
Beseda metafora ima svoje korenine v klasični grščini.  
Ena od najpogosteje navedenih primerov metafore v angleški literaturi je "Ves 
svet je oder" ("All the world's a stage"), monolog iz Kakor vam drago (As You 
Like It):  

 
Ves svet je oder,  
in vsi možje in žene zgolj igralci; 
nastopajo in spet odhajajo in vsak igra v življenju razne vloge [...] 
All the world's a stage, 
And all the men and women merely players; 
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They have their exits and their entrances[...] 
—William Shakespeare, Kakor vam drago 

 
Tukaj je metafora zagotovljena, saj svet ni dobesedno oder. S trditvijo, da je, 
Shakespeare uporablja točke primerjave med svetom in odrom, da izrazi 
razumevanje mehanike sveta in obnašanja ljudi. 
Nekateri strokovnjaki si predstavljajo metaforo kot da ima dva dela: vsebina in 
prenosnik. Vsebina je osebek, na katerega so pripisane lastnosti. Prenosnik je 
predmet, katerega lastnosti so sposojene. V našem primeru, "svet" je primerjan z 
odrom, opisuje se ga z lastnosti "odra"; zato je "svet" vsebina in "oder" je 
prenosnik; "moški in ženske" je sekundarna vsebina in "igralci" je sekundarno 
prenosnik.  
 
Metafore se pogosto zamenjuje s prispodobami, vendar je razlika. Naj povem na 
ta način: 
Prispodoba navaja, da je A kot B, medtem ko metafora navaja, da A je B ali B 
nadomešča A. 
Kadar metafora zatrjuje, da sta dva predmeta v primerjavi identična na točki 
primerjave, prispodoba trdi, da sta le podobna. Iz tega razloga je metafora 
splošno bolj strožja prispodoba. 
Obstajajo tudi nekatere posebne vrste metafor in sicer (učitelj piše na tablo):  
Prispodoba: Razširjena metafora, kjer zgodba prikazuje pomembno lastnost 
predmeta. 
Prilika: Razširjena metafora pripovedovana kot anekdota, ki ponazarja in poučuje, 
kot je v basni Ezop ali Jezusove učne metode, kot povedano v Svetem pismu. 
Besedna igra: Podobno kot metafora. Glavna razlika je, da je besedna igra 
neresno namigovanje med dvema različnima stvarema, medtem ko je metafora 
namerno namigovanje med dvema različnima stvarema. 
V svojem delu Retorika, Aristotel trdi, da metafore naredijo učenje lažje. Pravi: 
'Naučiti se enostavneje je naravno prijetno za vse ljudi in besede pomenijo nekaj, 
tako da ne glede na besede, ki ustvarijo znanje v nas, so prijetnejše.' 
Po njegovem mnenju imajo metafore 'značilnosti eksotičnosti in zanimivosti; toda 
hkrati se zavedamo, da tujci nimajo enakih pravic kot naši sodržavljani.'  
 
Metafora se lahko, tako kot druge vrste analogij, koristno razlikuje od metonimije 
kot eden od dveh temeljnih načinov mišljenja. Metafora in analogija delujeta 
tako, da združujeta dva pojma iz različnih področij, medtem ko metonimija deluje 
tako, da uporabi en element iz določenega področja, ki se nanaša na drugi 
element, tesno povezan. Tako metafora ustvarja nove povezave med sicer 

konceptualnimi področji, medtem ko metonimičnost temelji na obstoječih 
povezavah v njih. "  

 
2) Učitelj razdeli razred v skupine in jim določi nalogo v zvezi z omenjenimi 

prispodobami: "V svojih skupinah poskusite opisati drug drugega s pozitivnimi 
lastnostmi, talenti in pozitivnimi vedenjskimi vzorci. Na primer: drevo, ura v 
dnevu, hiša, žival, pokrajina, reka, prst na roki, sezona, lunina faza. Opis bi lahko 
bil sledeči: 'Ti si kot drevo, trden pri svojih načelih, z globokimi koreninami in se 
lahko resnično zanesem nate.' Zdaj pa mi povejte, bi bila to metafora ali 
prispodoba? "  
 

3) Učenci se lotijo naloge, ustvarjajo prispodobe in/ali metafore v osebnih opisih. Ko 
mine nekaj časa, se lahko sestava skupine spremeni, da bi dobili več pozitivnih 
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povratnih informacij od drugih.  

 

 

Tveganja in 
priporočila  

 

Pomoč za učitelje – slavne metafore in prispodobe: 

 
o Umiranje je divja noč in nova cesta. Emily Dickinson 
o Namen umetnosti je,  da izpere vsakodnevni prah iz 

naših duš. Pablo Picasso 
o Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje 

poznajo mene. Nova zaveza, John 10: 14-15 
o Kaos je moj prijatelj. Bob Dylan 
o Vse naše besede so le drobtinice, ki padajo iz 

pojedine uma. Khalil Gibran 
o Bolniška postelja je parkiran taksi s taksimetrom, ki 

je vklopljen. Groucho Marx 
o Izgubljenega časa ne najdemo nikoli več.. Benjamin 

Franklin 
o Dolgoročno gledano, ugotovimo, da je konzervirana 

hrana bolj smrtonosno orožje kot mitraljez. George 
Orwell 

o Srce je osamljeni lovec. Carson McCullers 
o Izvirna umetnost ne potrebuje proklamacij; svoje 

delo izvršuje v tišini. Marcel Proust 
o In tvoje lastno meso bo super pesem. Walt Whitman 
o Vest je človekov kompas. Vincent van Gogh 
o Ti si top | Si Mahatma Gandhi | Ti si top | Si 

Napoleon konjak | Si vijolična svetloba v poletni noči 
v Španiji | Ti si Narodna galerija | Ti si Garbova 
plača ... Cole Porter  

o Vse bi dal, da bi lahko pomiril njeno slabotno dušo, 
ki se muči v svoji nepremagljivi nevednosti kot 
majhna ptica, ki udarja ob krute žice kletke. Joseph 
Conrado  

o Vstopila je z okornim naporom kot nekakšen veliki 
neroden piščanec, raztrgani, vreščeč, iz svojega 
kokošnjaka. Sir Arthur Conan Doyle 

o Njen oče je podedoval ta temperament; in na 
trenutke kot antilopa, ki beži pred požarom na 
pobočju, so njegovi ljudje bežali pred njegovim 
rdečim besom. Zane Greyo 

o Starejše ameriške dame, ki se naslanjajo na svoje 
palice, ki se nagibajo proti meni, kot stolp v Pisi. 
Vladimir Nabokovo  

o Bil je Françoise, negiben in pokončen, okvirjen v 
majhnih vratih hodnika kot kip svetnika v svoji niši. 
Marcel Prousto  

o Kate se je počasi premikala po lastnih mislih kot 
merilni črv. John Steinbecko  

o Ste kot orkan. Neil Young  
 

Dejavnost lahko zahteva pravo ozračje, zatemnjeno osvetlitev 
(sveče), lahkotno glasbo v ozadju, po možnosti v času 
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praznikov. To ustreza pozitivnim povratnim informacijam in 
refleksiji, izboljšanju odnosov v skupini. Bistveno je, da je 
skupina skupaj za čas, ki je potreben za spoznavanje drug 
drugega pred to dejavnostjo.  

Viri: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphor 
http://www.macmillandictionaryblog.com/famous-metaphors 
http://www.dailywritingtips.com/20-great-similes-from-
literature-to-inspire-you/ 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Katere prispodobe in/ali metafore so se najpogosteje 
uporabljale?  

 Ali je bilo za vas lažje, da poveste svoje stališče preko 
literarnih naprav/izrazov? 

 Ali menite, da je to primeren način komunikacije? 
 Kateri izraz vas je najbolj zadovoljil? 
 Katere metafore in/ali prispodobe ste obravnavali kot 

primerne? 

Uporaba v razredih 
Primerno za materni jezik (književnost) in etika in družba 
(državljansko vzgojo). Lahko se uporabi tudi v prilagojenih 
tečajih, na izletih in na šolskih in izven šolskih dogodkih.  

Opombe 
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NA SEJMU 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Poslušanje in replika 

 

Cilji 

 zavedati se, da različni ljudje uporabljajo različne argumente  

 preizkusiti predstavitvene spretnosti 

 preizkusiti prodajo 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Na sejmu  
Pisala in papir (za delanje zapiskov) 
Delovni list: Navodila za igralce – narežemo na trakove 

Opis 

1) Učitelj pove razredu, da bodo preizkusili svoje moči prepričevanja. 

2) Vsak učenec dobi kopijo delovnega lista Na sejmu, medtem ko učitelj reče:  

"Predstavljajte si, da ste s prijatelji na sejmu in razmišljate o obisku vaše 
najljubše atrakcije. Vendar pa vas ni dovolj in morate pridobiti nekaj ljudi, da se 
vam pridružijo. Zdaj pa naredite zapiske o tem, kako prepričati druge, da kupijo 
vstopnico - kasneje bomo v praksi preizkusili, kako učinkovite so vaše ideje". 

Skupinska verzija: 

Učitelj lahko razdeli razred v skupine po šest učencev, kateri morajo rešiti 
argumentacijo s timskim delom. Vsak skeč nato predstavi en član iz posamezne  
skupine, član iz druge skupine pa je njegov nasprotnik (da se prepreči skrivno 
sodelovanje). 

3) Učitelj da razredu za delo na voljo približno 10 minut, nato pa prosi za 
prostovoljca, ki bi se rad izkazal in zaigral skeč prepričevanja; drugi učenec ga pa 
podpira kot tisti, katerega prepričujemo. Takšno ogrevanje bi naj bil uvod za 
vajo, vključeni igralci pa lahko tako vadijo svoje vloge. Učitelj razdeli opise vlog 
(vsak dobi svoj delovni list; učitelj lahko upošteva individualne sposobnosti in 
predlaga, kako dovzeten ali prepričevalni bi moral biti vsak udeleženec). "Mati z 
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dvema otrokoma" se igra s tremi učenci, "zaljubljeni par" pa jasno z dvema. 

4) Glede na razpoložljivi čas in število učencev, ki želijo aktivno sodelovati, lahko 
tudi en učenec odigra več skečev. Vsakdo, ki prepričuje, naj poskuša prepričati 
vsaj dva različna posameznika; zato, da je jasno, ali lahko prilagodi svoje 
argumente različnim nasprotujočim se strankam, poskuša izvedeti o potrebah 
drugih posameznikov, uporablja različne pristope za izboljšanje njegove 
možnosti, itd. 

Pomoč za učitelje - Točke, uporabne za prepričevanje: 

Nekatere možnosti so naštete tukaj, niso pa ena in edina rešitev - učenci bodo 
nedvomno prišli do mnogih drugih. 

14-LETNI DEČEK (I) - Zanima ga atrakcija, ampak poizkuša prepričati 
prepričevalce, da plačajo njegovo vozovnico. Od oseb, katere skušamo prepričati, 
je odvisno ali bodo sprejeli ali zavrnili »vabo«, ali pa se bodo poizkusili pogajati. 
Ta skeč je primeren za poudarjanje razlike med "zmagovalcem - poražencem" in 
"zmaga - zmaga" strategije. 

14- LETNI DEČEK (II) - Očitno je, da je sam in da mu je dolgčas. Če 
prepričevalec to opazi, lahko izkoristi situacijo. Ker je "tarčo" malce strah in ni 
preveč navdušen nad to atrakcijo, lahko nekaj tolažbe pomaga. ("Sedel bom 
zraven tebe. Sicer sem tudi jaz malo v dvomih, vendar to ni nič kaj takega, 
kajne? Bo zabavno! Vsakdo lahko to naredi, res.") 

STAREJŠA GOSPA (I) - Utrujena, noge jo bolijo, zakaj se torej ne bi usedla na 
vožnjo po atrakciji? To bo vsaj priskrbelo nekaj sprostitve. Lahko jo nekdo 
spremlja tudi na poti domov in ji nese vrečke - ko je konec vožnje!  

STAREJŠA GOSPA (II) - Ni pri volji za govorjenje s komurkoli in tudi je ne zanima 
atrakcija. Njen vnuk se je izgubil na sejmu in zanima jo samo kako ga najde. 
Prepričevalec mora to razumeti, ji ponuditi pomoč, da se mu bosta lahko babica 
in otrok pridružila na atrakciji. 

MATI Z DVEMA OTROKOMA (I) - Za starejšega otroka je malo verjetno, da ga 
zanima atrakcija (ne mara vrtiljakov oz. karkoli je izbrano za atrakcijo); mlajši pa 
na atrakcijo ne sme zaradi starosti. Ena od možnosti je, da prepričamo mamo, da 
medtem ko so se otroci že dovolj zabavali, je zdaj na vrsti ona. Obstaja tudi 
nekaj "umazanih" možnosti: da laže o starosti manjšega otroka; prepriča 
starejšega, da to ni vrtiljak, zato ni nevarnosti, da mu bo slabo. Tukaj se pod 
vprašaj postavi etika, o čem se lahko razpravlja. 

MATI Z DVEMA OTROKOMA (II) - Ona želi iti domov, saj je porabila že veliko 
denarja. Možnost je, da se apelira na otroke, da bi prepričali svojo mamo; 
ponudimo se, da plačamo za vozovnico (-e) ali pa ji nato pomagamo otroke 
odpeljati domov. 

ZALJUBLJENI PAR (I) - mladi par na prvem zmenku. Glede na atrakcijo, bi lahko 

prepričali tudi z možnostjo zasebnosti (kabina za dve osebi); edinstvena izkušnja 
v življenju ("Kar boste nekoč pripovedovali svojim vnukom...!); zelo poseben prvi 
zmenek, itd. 

ZALJUBLJENI PAR (II) Uporabi se lahko argumentacija kot pri št. (I); ta dva imata 
rajši "odraslo" zabavo in atrakcija JE za odrasle - za tiste, ki so mladoletni, je 
vožnja prepovedana; je nevarno, zato mora biti na vožnji dovolj ljudi, da se 



 
 

KOMPETENCA ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO / DEJAVNOSTI                                                                                                            53 

 

 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

prepreči neuravnotežena obremenitev, itd.  

5) Skeči so lahko časovno omejeni ("Na voljo imate le dve minuti časa, da 
prepričate druge stranke."), cilj tega ni, da bi povzročali stres, ampak da 
spodbujamo prepričevalca, da vneto prepričuje. Prav tako zagotavlja nenadno 
prekinitev neproduktivnega skeča.   

6) Ko se vso igranje konča, mora vsak igralec povedati, ali ga je določen prodajalec 
prepričal ali ne; včasih to ni razvidno iz samega skeča ali je proces ostal 
nezaključen itd.  

7) Skratka, učitelj z razredom razpravlja postopek (glej Povratne informacije). Vse 
pomembne točke, do katerih pridejo med razpravo, so zapisane na tabli. 

Pomoč za učitelje – Kako prepričati: 

Poznati tarčo (skupino); uporaba dobrih argumentov za prejemnike, ne samo za 
nas. 

Uporabljen jezik bi moral biti pravilnega obsega. 

Poslušanje, ne samo govorjenje - naj ima druga stran svoje mnenje in poslušajte 
pozorno. Kaj jih zanima? Ustrezno prilagodite svoje argumente. 

Ne podleči stereotipom! Včasih lahko mislimo, da vemo, kaj potrebujejo drugi in 
se motimo. Ni nujno, da je starejši upokojenec fizično iztrošena oseba - lahko tudi 
uživa v zdravi dozi adrenalina! Zato moramo izvedeti o našem partnerju čim več.  

 

Tveganja in 
priporočila  

 

Na delovnem listu: Navodila za igralce, sta vedno na voljo dve 
možnosti za način govorjenja, v primeru, da isto osebo 
prepričujeta dva prepričevalca zaporedoma; takrat drugi 
prepričevalec ne ve, kdo točno je tarča. 

Navodila za igralce se lahko spremeni glede na cilje učitelja; 
npr. če bi želeli delati proti stereotipom, lahko opiše starejšo 
žensko kot "adrenalinsko", ki je prišla na sejem za užitke. 

Povratne informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kateri izmed prepričevalcev je bil najbolj prepričljiv 
in zakaj? V čem je bil dober? 
 Kaj je bilo pomembno pri prepričevanju drugih? 
 Kdo je bil najbolj inovativen/iznajdljiv pri 
prepričevanju? 
 Čigava rešitev vam je bila všeč in zakaj? 

Uporaba v razredih 

Ta vaja je primerna za pouk maternega jezika za vajo 
predstavitvenih spretnosti in prepričevanja. Uporablja se 
lahko tudi za poživitev učenja nekaterih fenomenov v fiziki: 
težišče; centrifugalna sila; moment sile; proste pad, itd. 

Opombe 
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DELOVNI LIST: NA SEJMU 
 
Navodila:   
 
Ste na sejmu (zabaviščni park) z vašimi prijatelji in nameravate se peljali na vaši 
najljubši atrakciji. Toda osebje vam je povedalo, da se zaradi varnostnih razlogov 
lahko na njej vozi najmanj deset ljudi. V nasprotnem primeru je nevarnost 
neuravnotežene obremenitve, ki kar čaka na nesrečo. 
Vendar, vas je le šest. To je razlog, zakaj ste se strinjali, da boste pridobili več ljudi, 
da se vam pridružijo in vsak od vas mora prepričati vsaj eno osebo, da kupi vstopnico 
in  se pelje na atrakciji! 
 
Ta aktivnost je na voljo za otroke, starejše od 11 let. 
 
 
Za katero atrakcijo ste se odločili? 
 

 
Katere zakone fizike lahko opazujete pri delu s to atrakcijo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Če pogledamo naokoli, lahko vidimo nekaj ljudi, s katerimi bi lahko poskusili govoriti: 
14-letnega dečka; starejša gospa (definitivno izgleda stara več kot enajst!); mati z 
dvema otrokoma in zaljubljeni par (seveda tudi starejša od enajst let!). 
 
Ste pred tem, da se jim boste približali in jih prepričali v nakup vstopnic za vašo 
atrakcijo. Ampak kaj boste rekli? Zakaj bi se »nagovorjeni« odločili za, kakšna je vaša 
strategija? Kako boste začeli pogovor? 
 
Na hrbtni strani tega lista delajte zapiske, navedite vaše točke prepričevanja. 
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14-letni fant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Starejša gospa (definitivno izgleda stara več kot enajst!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mati z dvema otrokoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zaljubljeni par (seveda tudi starejša od enajst let) 
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DELOVNI LIST: NAVODILA ZA IGRALCE  
 

ODIGRAJ – 14-LETNI FANT (I) 

To je ena od atrakcij, ki bi jih želeli videti, vendar se trudiš izkoristiti nastalo situacijo 
- če drugi to želijo tako močno, zakaj oni ne plačajo za vstopnico?  

ODIGRAJ – 14-LETNI FANT (II) 

Sam si na sejmu, vaši prijatelji se bodo pojavili kasneje in trenutno vam je malo 
dolgčas. Nekaterih atrakcij vas je strah in to je ena izmed njih. Toda tega ne sme 
vedeti nihče - pravi moški ne jokajo, kajne?  

ODIGRAJ – STAREJŠA GOSPA (I) 

Naveličani ste sejma - vaše noge vas bolijo in utrujeni ste. Poleg tega ste kupili veliko 
igrač in tudi nekaj sladkarij. Vaša torba je precej težka in si želite samo, da bi čim 
prej šli domov. Fotelj, skodelica kave, uživanje ...  

ODIGRAJ – STAREJŠA GOSPA (II) 

Na sejmu ste s svojim vnukom, ki ste ga pred desetimi minutami izgubili. Niste pri 
volji, da bi se zapletli v karkoli drugega, kot v iskanje svojega vnuka. Oseba, ki vas je 
pravkar nagovorila, zapravlja vaš čas in se ga želite hitro znebiti. 

ODIGRAJ – MATI Z DVEMA OTROKOMA (I) 

Mama: Na sejmu ste že od zjutraj in ste zelo uživali. Zdaj se veselite sladkorne pene.  
Starejši otrok: Stari ste 12 let. Na vrtiljakih vam je običajno slabo in jih ne marate. 
Rajši imate druge vrste atrakcij. 
Mlajši otrok: Stari ste 8 let. Radi bi se peljali na atrakciji pa vam ni dovoljeno zaradi 
starosti.  

ODIGRAJ – MATI Z DVEMA OTROKOMA (II) 

Mama: "Na sejmu smo že od zjutraj in porabili smo že veliko denarja. Zdaj gremo 
domov." 
Otroci: Sta dvojčka, stara enajst let. Na sejmu sta že od zjutraj in sta zelo uživala! 
Mama zdaj pravi, da morata iti domov, vendar si tega ne želita.   

ODIGRAJ – PAR ZALJUBLJENCEV (I) 

To je vaš prvi zmenek in se ne želite veliko družiti z drugimi ljudmi.  

ODIGRAJ – PAR ZALJUBLJENCEV (II) 

"Dolgočasno. Preskočiva, to je za majhne otroke." 
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NEPREMIŠLJENA SODBA 
 

Starostn
a 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompete
nčne 
lastn
osti 

Jasno 
izražanje in 

dobro 
predstavljanj

e  

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije 

 

Poslušanje in 
replika 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 
 Spoznati, da ljudje pogosto sodijo po zunanjosti  
5) Se zavedati bistvenih nepravilnih pristopov pri socialni interakciji  

Čas 30 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Viri in 

materiali 
Delovni list: Vzorčna predstavitev (Power Point predstavitev).  

Opis 

1) Učitelj začne temo socialne(družbene) interakcije.  
2) Nato navede nekaj napak, ki jih ljudje delajo, vmes sprašuje razred o njihovih 

izkušnjah.  
3) Učitelj povzame. (Povratne informacije). 
Pomoč za učitelje:  
Socialna interakcija 
 Posamezniki vplivajo drug na drugega, družabno spoznajo nekoga  
 Konstantno prihajamo v stik z drugimi,novimi ljudmi. 
 Dve vrsti interakcije; 

NAKLJUČNA – zgodi se nenamerno, na primer na ulici, v šoli, itd.  
NAKLEPNA - gre za zavestno ocenjevanje, npr. izpiti, zaposlitveni razgovori, 
tekmovanja, itd. 

 Interakcija je lahko polna napak.  
Primeri napak 
4) Halo učinek 
 Ena pomembna značilnost osebe povzroči, prejme našo pozornost; je lahko bodisi 

pozitivna ali negativna in jo jemljemo za osnovo, ne da bi izvedeli še kaj več o 
posamezniku. 

 Npr. nekoga ocenjujemo samo po tem, kakšne ocene dobiva v šoli ali kako se oblači.  
5) Prvi vtis  
 Za razliko od Halo učinka, dobimo naš prvi vtis v trenutku, ko srečamo 
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posameznika osebno. 
 Problem je, da recimo vidimo dobro oblečeno, našminkano žensko in ji dodelimo 

sofisticirano oliko, najboljše lastnosti in popolnost. Te so redko resnične. 
6) Logična napaka 
 Nekoga sodimo po eni izstopajoči osebnostni lastnosti.  
 Npr. visok človek avtomatično postane branilec žensk; slavni predsodki o 

blondinkah (neumne), itd.  
7) Učinek prijaznosti  
 Po navadi sodimo ljudi, ki jih poznamo in imamo radi, manj ostro kot druge; to je 

seveda napaka. Nekdo, ki nam je simpatičen, se vedno ne ujame z značajem 
nekoga, ki ni. Sočutje igra tukaj veliko vlogo in je lahko tudi zavajajoče.  

8) Učinek socialnega položaja 
 Različno obnašanje do ljudi iz nižjega in višjega sloja družbe. 
 Tukaj je pomemben socialni položaj ocenjevalca kot tudi poklic tistega, ki se ga 

ocenjuje (na primer profesor, politik, zdravnik, vodilni delavci, delavci). 
 Brez da bi se zavedali, počnemo to napako vsi in prepogosto.  
9) Projekcija 
 Sebe projiciramo na druge osebe. 
 Npr. glede na interes in/ali želje, starši svoje otroke silijo, da nadaljujejo študij 

na določeni fakulteti, na katero so sami želeli iti (vendar niso mogli ali niso), silijo jih 
početi stvari, ki jih sami niso zmogli itd. 

 Kdor podleže tej zmoti, bo mislili, da ima druga oseba enake poglede in interese 
in se bo v vsem strinjal.  

10) Predsodki in stereotipi 
 Uveljavljeno lažno mnenje izkrivlja resničnost. 
 Npr. Nemci so slabi (temelji na dejanjih Nemcev iz 2. svetovne vojne), kar je 

verjetno daleč od trenutnega položaja nemškega naroda.  

Tveganja in 
priporočila 

Ta vaja se lahko izvaja skupaj z dejavnostjo Pogovor o simbolih.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Ocenjujete ljudi na podlagi tega, kako izgledajo?  
 Se vam je kdaj zgodilo, da so vas ocenjevali? Je bilo pravilno ali 

nepravilno?  
 Na podlagi česa ste bili ocenjeni?  
 Kako bi lahko vplivali? (tj. Pogovor o simbolih) 
 Čemu bi se morali izogniti pri ocenjevanju tujcev?  

Uporaba v 
razredih 

Vaja je primerna za družbene vede kot uvod v temo družbene 
interakcije.  

Navdih 

ČADILOVÁ, Olga. Sociální interakce [na spletu]. 
 2009 [cit. 2011-09-23]. 
<http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/SOCI%C3%81
LN%C3%8D__INTERAKCE.pdf>. 

Opombe 
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Delovni list: Vzorčna Predstavitev 
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NEVERBALNA KOMUNIKACIJA  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije 

 

Poslušanje in replika 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 

 vaditi neverbalno komunikacijo 

 spodbuditi druženje 

 okrepiti samozavest 
 razvijati sposobnosti zaznavanja drugih 

Čas 5 minut ali več (dejavnosti, ki se izvajajo med učno uro) 

Lokacija notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Preproga v učilnici, prostor, preveza za oči (šal)  

Opis 

1) Ali lahko prepoznate drug drugega z dotikom?  

6) Učenci se premikajo po sobi v absolutni tišini, z zaprtimi očmi; priporočljivo 
ja, da ima vsak svojo prevezo za oči (šal). 

7) Če učenec zazna sošolca v bližini, bo poskusil oditi s poti. 
8) Na določeni točki, učitelj ponudi učencem, da raztegnejo svoje roke, da bi 

našli partnerja. Opazuje, kaj se dogaja, na koncu da skupaj tiste, ki so ostali 
sami. Učenci imajo svoje oči zaprte ves čas. 

9) Učenci poskušajo ugotoviti, kdo je njihov partner tako, da se ga dotikajo z 
rokami, v celoti zaznajo kožo, obliko, temperaturo in nohte na rokah, ki se je 
dotikajo. Delajo poteze, kot so tresenje roke, trepljanje, povezovanje prstov, 
itd. 

10) Ko je čas se iztekel, učitelj dovoli, da si odkrijejo oči (odstranitev šala). Ali so 
pred tem prepoznali svojega partnerja? 

11) Učenci govorijo o svojih občutkih, stojijo v krogu; ali pa bi to lahko storili 
pisno ali z risanjem. Učitelj zabeleži njihove možnosti za izražanje čustev, 
hkrati pa priznava bolj zadržane posameznike in jih podpira.  

2) V isti sapi 

12) Učenci se uležejo na preprogo, tako, da eden poleže glavo na trebuh 
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drugega.  
13) Glede na hitrost dihanja prvega učenca, se nato ostali prilagodijo po prvemu. 
14) Takoj, ko celotna skupina diha kot en človek, jim učitelj naroči, naj ostanejo 

v toku dogajanja, ter hitro dvignejo desno nogo, naredijo pest, itd.  
15) Če so premiki izvedeni v redu, učitelj razdre skupine drug od drugega, hkrati 

pa morajo ohraniti enako hitrostjo dihanja. 
16) Učenci se lahko normalno premikajo po sobi, do trenutka, ko učitelj naroči, 

da morajo nazaj v formacijo kot na začetku (glave na trebuh). Zdaj, kdo je 
uspel ohraniti dihalni ritem? 

3) Usedi in vstani se  

17) Korak 1: Učenci se posedejo v pare, s prekrižanimi nogami, nasproti drug 
drugega, za roke se morajo držati ves čas. 

18) Korak 2: Pari sedijo s hrbtom obrnjeni drug proti drugemu in se dotikata. 
Morajo se vstati in se usesti brez, da bi uporabili roke, uporabijo lahko samo 
podporo hrbta partnerja. 

19) Korak 3: Učenci tvorijo krog, stojijo si blizu drug drugemu, da kažejo hrbet 
sošolcu spredaj. Vsi skupaj se usedejo in počivajo na kolenih. 

Druge možnosti: 

20) Učenci tvorijo skupino po tri, eden sedi med drugima in z rokami objema 

kolena. Druga dva igralca poklekneta ob strani, in nežno zibata učenca na 
sredini; on se popolnoma sprosti. Učenci se pri tem izmenjujejo. 

21) Trije učenci; sredinski leži na tleh, druga dva pa mu postavita ob bok (stojita 
ali klečita). Nežno dvignejo njegovo roko, nogo, nato se rahlo vlečejo z 
rokami. Srednji igralec je sproščen. Učenci se izmenjujejo. 

22) Manjši krogi učencev (6 do 8); eden izmed njih stoji v sredini, čisto pri miru. 
Z zaprtimi očmi, pade nazaj na svoje sošolce, ki ga ulovijo in nato ga 
poravnajo nazaj gor, itd. 

23) Eden od učencev se uleže na tla, in je čisto pri miru. Nekaj njegovih sošolcev 
ga dvigne nad njihove glave in ga premaknejo na drugo mesto, kjer ga 
ponovno poležejo. 

4) Slepi človek – Cilj igre je, da pomagamo sošolcem se varno premikati z enega 
mesta na drugo. 

24) Učenci naj tvorijo pare; eden je voditelj, drugi pa slepec (oči ima trdno 
zaprte ali pokrite z ruto). Vodnik vodi slepega na določeno mesto. 

25) Število slepih se lahko poveča, saj ustvarja linijo kjer se vsi držijo za roke. 
Ročni signali kažejo spremembe gibanja, ki jih je potrebno ustrezno 
prilagoditi. 

26) Igralci zamenjajo vloge. Igra se začne v praznem (razredu) prostoru, 
postopoma se daje ovire (mize, stole, blazine), ki jih je treba premagati. 
Dejavnost se lahko opravi tudi na prostem. 

Kako voditi: 

27) Učenci se močno držijo za roke, tipajo le s prsti. 
28) Učenec vodi z glasom (brez fizičnega kontakta). 
29) Odvisno od velikosti prostora, na začetku je veliko prostora za skupine 

(pare), ko pa pridejo drugi udeleženci v sobo, pa postane soba vedno bolj in 
bolj zasedena. 

30) Vodnik lahko slišno opozori slepega na ovire, spremembo smeri, itd. 



 
 
64                                   PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

 

www.softskillsatclass 

31) Vodnik šepeta ime slepca in/ali z zvokom ga vodi, slepec sledi glasu (torej 
ima za identifikacijo navodila s strani barve glasu). 

5) Ogledala – Bistvo vaje je, da je smo pozorni na partnerja, njegove gibe in 
kretnje. Osnovni položaj: dva stojita, drug proti drugemu; eden je original drugi 
ogledalo. Vloge se zamenjajo. 

32) Najprej se izvajajo dejavnosti, ki jih običajno počnemo pred ogledalom - 
česanje las, ličenje, ščetkanje zob …). 

33) Nato, posameznik premika glavo, roke, telo … 
34) Gibanje obraza - izražanje veselja, žalosti, jeze, straha, presenečenja …  
35) Po smernicah učitelja (ploskanje, žvižganje) par zamrzne. Vsak od nju nato 

ugiba (odloča), kdo je lahko drug v tistem položaju. Predmet razprave. 
36) Zamudna ogledala - original prehitro premika zaporedje gibov (na začetku, 

počasen tempo). Ogledalo opazuje in nato poskuša v enakem zaporedju 
ponoviti. Nato še original doda kakšen gib. 

37) Izkrivljeno ogledalo - ogledalo izkrivljeno izvaja gibe originala do točke 
posmeha (karikature; možnosti: povečevalno ogledalo). 

38) Nasprotno ogledalo: na primer, fizične spremembe - levo roko namesto gor 
navzdol, ali psihološke spremembe namesto vesel žalosten. 

Druge možnosti 

39) Ogledalo dveh parov (treh) nasprotno drug drugemu: 
Na primer, parodija pri frizerju, čakati na sponzorje v restavraciji, mati in 
otrok pišeta domača nalogo … 

40) Zbornica ogledal - en izvirnik, se kaže v več ogledalih. 
41) Dodajanje fraz: 

Težko je sčistiti pešca s cestišča. 

(How much wood 

Would a woodchuck chuck 

If a woodchuck 

Would chuck wood) 

Govornik, ki je citiral rek, naredi premik; ko ostali ponovijo tekst, dodajo isti 
premik. Vloga govorca, se menjuje, ko vsak učenec naredi svojo potezo oz. 
dodatek. Kdorkoli se je zmotil ali pozabil vključiti potezo izpade iz igre.  
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Tveganja in 
priporočila  

 

Neverbalna komunikacija je pred verbalno komunikacijo; pri 
tej vaji, je verbalna odpravljena. Neverbalna komunikacija 
vključuje dotike in zvoke (ploskanje, klofutanje, z uporabo 
ropotuljice). Na ta način sporočilo ne more biti sprejeto, lahko 
pa delimo čustvene stanja in izrazimo odnose - vprašati, 
vztrajati, biti vesel, biti ravnodušen, itd). Učenci lahko drug 
drugemu izrazijo svoja čustvena stanja. Za učitelje je tudi to 
uporaben način za pridobivanje spoznanj, kako bi odnosi v 
razredu delovali, kdo je kdo, in kakšno vzdušje prevladuje, 
itd. 

Namen te vaje je, da zajame nekaj kot celoto, s pomočjo 
intuicije in osebnih izkušenj obeh akterjev in opazovalcev. To 
bi pomagalo zgraditi zaupanje v razredu. 

Vse te igre, bi morale biti prijetne in sprejemljive za 
udeležence; nihče se ne sme počutiti kot, da je pod prisilo. 
Tisti učenci, ki ne želijo sodelovati v določeni dejavnosti, so 
samo opazovalci. 

Povratne informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kako ste se počutili ob začetku igre? 
 Kako so se vam občutki spremenili kasneje? 

 Kaj ste se naučili pri tej igri? 

Uporaba v razredih 

Igre z neverbalnimi komunikacijami pripadajo dramskim 
razredom, etiki in družbi (državljanski vzgoji) in književnosti. 
Prav tako so primerne za oblikovanje novih skupin, kot 
prilagodljive aktivnosti ali ko poskušate rešiti probleme v 
razredu. 

Navdih 
MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník 
dramatických her a improvizací (drama exercises) 12Th ed., 
Praha: NIPOS, 2011. pp. 156. ISBN 978-80-7068-250-0 

Opombe 
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NEVERBALNA KOMUNIKACIJA II 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije 

 

Poslušanje in replika 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 

 Vaditi neverbalno komunikacijo  
 Izboljšati odnose v skupini  
 Izboljšati samozavest 
 Razvijati sposobnosti zaznavanja drugih 

Čas 
5 minut ali več (dejavnosti, ki se lahko izmenično uporabljajo med 
učnimi urami) 

Lokacija notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Preproga v učilnici, prostor, preveza za oči (šal)  

Opis 

1. Snemanje filma 
Učenci se razdelijo v pare, eden je igralec, drugi snemalec. Igralec si izmisli 
enostavno, tiho dejavnost za prikaz (vrtnarjenje, kuhanje), medtem ko snemalec 
"snema", tako posnetke od daleč kot tudi približane posnetke. Igralec mora ostati 
osredotočen in prezreti snemalca. Podobno, pa snemalec ne sme ovirati igranja in 
mora kazati obzirnost do "akcije".  
Par se nato zamenja.  
Lahko je več igralcev. 
 
2. Lutkarstvo 
Učenci se razdelijo v pare, pri čemer je eden lutka, drugi pa njen dreser - lutkar. 
Lutkar ima svojo lutko na navideznih vrvicah, gibanje mora biti sinhronizirano. 
To je odlična vaja za sprostitev, primerna za učence z vedenjskimi kot tudi učnimi 
težavami. 
 
3. Skupinska koordinacija  
Razred se razdeli v skupine (6 do 10 učencev, enako velike). Vsaka skupina se razdeli 
še na natančnejše polovice, igralci so na eni strani, tisti, ki bodo posodili glasove, pa 
na drugi strani. Igralci igrajo skeč (nakupovanje, družinsko kosilo, rojstnodnevna 
zabava, delo na kmetiji, itd). Druga polovica para pa govori za njih in proizvaja 
zvočne učinke. 
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Pomembna je koordinacija, improvizacija, domišljija in verbalna kot tudi neverbalna 
komunikacija. 
 
4. Stroji 
Ta aktivnost se ukvarja z ritmom in se lahko uporablja tudi pri glasbenih urah.  
Učitelj imenuje prvega udeleženca, ki bo s proizvodnjo zvokov in/ali potez nastopal 
kot stroj (strojno kladivo, žaga, motor, itd). En za drugim se drugi učenci pridružijo 
(bodisi sami ali ker jim je tako naročil učitelj). Učitelj lahko ustavi "stroj" po lastni 
presoji, nato pa jim dovoliti, da spet delajo. 
 
Alternativi: 
Stroji se tudi premikajo, pri čemer je prvi spojen z naslednjim in tako naprej. 
Sčasoma bodo udeleženci ustvarili skupaj gibljiv stroj. 
 
Učenci oblikujejo skupine, vsaka skupina ustvari lasten, odličen stroj. Učitelj (in/ali 
žirija, sestavljena tudi iz učencev) pregleduje, daje točke za izvirnost, iznajdljivost in 
ritmično natančnost. 
 
5. Urni mehanizem 

Vajo ni potrebno uporabljati le v glasbenih in dramskih razredih, ampak tudi kot 
sprostitveno dejavnost po zahtevnem preizkusu ali kot uvod k učni uri umetnosti 
"Kako čas leti", itd. 
Vsaka družina ima številne ure (čeprav se dandanes uporabljajo večinoma ročne ure 
in mobilni telefoni), kot so budilke, stenske ure, kukavice ali kronometre; nekatere so 
vertikalne, nekatere horizontalne. Ure zvonijo, tiktakajo, pritrkavajo ... vsaka s svojim 
tonom ali zvočno barvo. 
Učitelj imenuje učenca, ki bo začel koncert ure; sčasoma se mu pridružijo tudi drugi, 
najprej bolj tiho, tako da se bodo med seboj lahko slišali in dopolnjevali in zagotavljali 
prostor še za druge, da se lahko pridružijo. 
Učitelj odloča, kdaj se lahko poveča glasnost ur (lahko uporabi dinamično znamenje z 
glasbenim zapisom, tako da bo prepognil svoje roke). 
Ure se združijo v soglasje. Ni potrebno, da je koncert uspešen takoj - zelo veliko je 
odvisno od sposobnosti in lastnosti učencev, da delujejo kot ure. 
 
6. Živali 
Vaja zahteva globlje priprave. Za ustvarjanje živali se lahko uporabijo materiali kot so 
lepenke, barve, tkanine in folije. 
Učenci se razdelijo v skupine po 6 do 7 ljudi. Vsaka skupina izbere žival, ki se mora  
premikati, biti prepoznavna in proizvajati tipične zvoke. 
Takoj, ko so vsi pripravljeni, se "živali" premikajo proti središču prostora, kjer se 
srečajo. Njihova srečanja so zvesta naravi (kmetija) in se lahko razvijejo v skeče. 
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Tveganja in 
priporočila  

 

Govorna komunikacija ne sodi v to nalogo. Neverbalna 
komunikacija vključuje predvsem dotikanje, proizvajanje 
in/ali delanje različnih zvokov (ploskanje, trepljanje, uporaba 
ropotuljice). Skozi te vrste komunikacije sporočila ni mogoče 
prenesti, vendar pa lahko prenesemo čustva (in odnose). 
Lahko se vprašamo, vztrajamo, smo srečni, ravnodušni ... Na 
ta način lahko učenci delijo svoje občutke in položaje, ki jih 
ne bi mogli opisati z besedami. Tudi za učitelja ta način 
ponuja veliko zanimivih in pomembnih spoznanj, ki bi mu 
pomagala vedeti več o odnosih v razredu, kakšna stališča 
imajo učenci, kakšno vzdušje prevladuje, itd. 

Namen te vaje je, da vidijo stvar iz vseh strani, nagonsko 
(intuicija) in iz osebnih izkušenj obeh, opazovalcev in 
igralcev. Te vaje pogosto povečajo medsebojno zaupanje med 
učenci. 
Vse igre morajo biti prijetne za udeležence - učence se naj ne 
sili, da sodelujejo. Tisti, ki trenutno ne želijo sodelovati, naj le 
mirno gledajo, kako se dejavnost razvija. 

Povratne informacije 

Vprašanja za razpravo:  
 Kako so se učenci počutili prvotno?  
 Kako so se njihova čustva razvila?  
 Kdo v skupinah je bil ustvarjalec, kdo je veliko premislil, 

kdo je bil v ospredju?  
 Nasprotno od tega, kdo je bil skeptičen in nagnjen k 

temu, da obupa nad igro?   
 So bile kakšne težave?  
 Kako ste komunicirali?  
 Je koga oviralo to, da ni mogel uporabljati besed v igri? 

Uporaba v razredih 

Individualne vaje se lahko uporabljajo pri dramskih in 
glasbenih poukih, književnosti, športni vzgoji, tudi pri 
likovnem pouku. Lahko bi se uporabljale tudi pri državljanski 
vzgoji ali bile primerne za sprostitev na začetku ali koncu 

učne ure. 
 
Te vaje razvijajo komunikacijske sposobnosti, sposobnost za 
poslušanje drugih, spodbujanje skupinske povezanosti in 
sodelovanje; omogočajo razvoj ustvarjalnosti in domišljije. 

Navdih 
MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník 
dramatických her a improvizací (dramske vaje) 12. izdaja, 
Praga: NIPOS, 2011. pp. 156. ISBN 978-80-7068-250-0 

Opombe 
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NIČ ZAME! 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje 
in dobro 

predstavljanje  

 

Pisna 
komunikacija 

 

Dialog in 
razprava 

 

Obnašanje v 
težkih 

situacijah 

 

Cilji 

 spodbujati izogibanje verbalne kot tudi neverbalne agresije 

 povečati sposobnost obzirne zavrnitve neprijetnih mnenj in/ali 
predlogov 

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja tako verbalnih kot 
neverbalnih sredstev manipulativnega komuniciranja in kako 
ravnati z njimi 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

Pisala in papir, škarje, klobuk (škatla)  

Opis 

1) Učitelj začne: "Občasno smo vsi doživeli poslušanje neprijetnih naročil, prepovedi 
ali priporočil in bili priča situacij, ko smo bili osupli nad ravnanjem udeležencev." 

2) Učitelj nadaljuje: "Zdaj pa na vašo nalogo. Poskusite zapisati kakšen neprijetni 
ukaz, ki si ga lahko zamislite, npr.: Pridi pred razred in brez izgovorov!; ali 
oštevanje kot: Spet si zamočil!; ali prepoved, kot je: Nehajte kaditi tukaj!; ali 
napačne informacije, itd. Lahko si pomagate z osebnimi izkušnjami, ampak tudi 
črpajte iz filmov, knjig in drugih virov. "  

3) Posamezne stavke nato izrežemo, zložimo in damo v klobuk (škatlo). 

4) Učitelj nadaljuje: "Naprej bo vsak od vas izvlekel en stavek iz klobuka, izbral 
nekaj sošolcev za pomoč in odigral na tak način, da sošolci ne bodo reagiral z 
agresijo, napadom ali manipulacijo. Ostali bomo ocenili skeč in se pogovorili, 
katere druge možnosti so na voljo, da bi odreagirali brez zapletov. " 

 



 
 
70                                   PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

 

www.softskillsatclass 

 

Tveganja in 
priporočila  

 

Grob jezik se lahko uporabi, če je to nujno potrebno. 

Povratne 
informacije Vprašanja za razpravo:  

 Kaj je bilo enostavnega pri nalogi in kaj je bilo težkega?  
 Zakaj? 
 Kje ste imeli težave? 
 Ali je kdo izmed vas osebno doživel podobne situacije? 

Uporaba v razredih 
Etika in družba (državljanska vzgoja), zdravstvena vzgoja, 
materni jezik, tuji jeziki, šolski izleti 

Opombe 
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

OBMOČJA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije 

 

Poslušanje in replika 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 
 Spoznati, da obstajajo zasebna/osebna območja 
 Sprostiti se in se zabavati 

Čas 15 minut 

Lokacija notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Prosti prostor v razredu  

Opis 

1) Učitelj razdeli razred v dve skupini (približno iste velikosti; ali pa se lahko učenci 
sami razdelijo). Skupine se postavijo nasproti drug drugemu. Dana so navodila: 
"Poglejte nasproti stoječo osebo. Ko rečem, ena vrsta ostane na mestu, medtem 
ko se ji druga začne počasi približevati. Tisti v negibni liniji morajo ustaviti 
sošolca na daljavi, na kateri se še vedno počutijo udobno. "  

2) Ko je kroga konec, učitelj naroči učencem, da si zapomnijo razdaljo, preden člani 
premikajoče se kolone gredo nazaj v prvotni položaj. 

3) V 2. krogu so vloge zamenjane: prej mirujoča vrsta se zdaj premakne. 

4) Ko je tega kroga konec, učitelj konča vajo in začne razpravo: Kakšna je razdalja v 
prvem krogu in ali se je spremenila v drugem krogu? Kaj pa oddaljenost - je bilo 
vedno prijetno ali ne? Zakaj? 

5) Druga možnost: Osredotočite se na dva učenca, ki izstopata s tem, da stojita zelo 
narazen in naročite enemu, da se približa drugemu. Rezultat: Učenec, ki je ustavil 
svojega sošolca na "varni" razdalji, kaže izrazito nelagodje (neverbalno - hodi 
nazaj, spredaj prekriža roke, gleda stran, itd.). 

6) Učitelj lahko razpravlja z razredom, kje se po navadi zgodi, da morajo pustiti 
tujcu, da vstopi v njihovo zasebno območje (npr. javni prevoz), kaj menijo o tem 
in kako to poskušajo preprečiti (sredstva za obrambo/pobeg). 

7) Nato učitelj predava o neverbalni komunikaciji v zvezi s fizično bližino in kaj to 
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pomeni (čutne zaznave, duševni nemir, itd.). 

 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  
 Kaj ste preizkusili v izvajanju vaje? 
 Je bila razdalja prijetna ali neprijetna za vas? Zakaj? 

Uporaba v 
razredih 

Družbene vede 

Opombe 
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

OKROGLA MIZA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

 lastnosti  

Jasno izražanje in 
dobro 

predstavljanje 

 

Poslušanje in replika 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 

 

 odprto razpravljati o težavah dijakov in občutljivih 
problemih 

 spodbuditi državljanske vrednote 
 razviti komunikacijo 
 naučiti se poslušati in sočustvovati 
 spoštovati pravila vljudne komunikacije 

Čas 15 – 20 minut 

Lokacija notranji prostor 

Viri in materiali kamen 

Opis 

1) Vsi dijaki sedijo v krogu. 

2) Učitelj postavi temo ali problem, ali pa se debatira o vprašanju, ki se je porajalo 
znotraj skupine (nasilje, zloraba drog, izostajanje od pouka, zloraba otrok, 
prometna nesreča, naravna katastrofa, šolski izlet, itd.). 

3) Učitelj ali dijak, ki drži kamen, izrazi svoje mnenje o problemu. 

4) Kamen potuje v krogu od enega udeleženca k naslednjemu in mu s tem omogoči, 
da se zavzame (izrazi) glede problema. 

5) Na koncu učitelj povzame aktivnosti, z namenom doseči soglasje o nekaterih 
pogledih, pristopih in/ali stališčih.  

6) V primeru, da se med debato porajajo osebni problemi, je priporočljivo, da se jim 
posvečate posebej. 
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Tveganja in 
priporočila 

Na začetku morajo biti trdno postavljena naslednja pravila: 
 Brez kritik, ostrih komentarjev, zasmehovanja in 

podobnega. 
 Kroga ne zapusti nič, kar je v njem izraženo – razen 

kaznivih dejanj, ki morajo biti prijavljena ustreznim 
organom. 

 Če kdo noče govoriti, mu ni treba. 
 Za učitelja veljajo ista pravila, kot za dijake. 
 Če želi govoriti nekdo, ki ni na vrsti, mora najprej prositi 

za kamen. 

Uporaba v razredih 

Ta dejavnost je primerna za reševanje problemov, ki se 
pojavljajo v razredih med učnimi urami; lahko jo tudi 
uporabljamo med šolskimi izleti, pripravljalnimi tečaji, 
državljansko vzgojo in starševskimi tečaji, itd. 

Navdih 
Navdihnjeno s strani Češke zveze Kritické myšlení (Kritično 
razmišljanje) (http://www.kritickemysleni.cz). 

Opombe 

 
 
 
 

 

http://www.kritickemysleni.cz/
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

PISMO V STEKLENICI 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Pisna komunikacija 

 

Cilji 

 razviti besednjak/besedni zaklad 
 razviti sposobnost samopredstavitve 
 razviti samorefleksijo in samoocenjevanje 
 razviti sposobnost izražanja misli 

Čas 45 – 90 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor  

Viri in materiali papir in pisala 

Opis 

1) Učitelj vpraša razred, če so kdaj videli film ali brali knjigo, katere glavni junak je 
napisal pismo, ga dal v steklenico in jo vrgel v reko ali morje. "Zakaj je to 
naredil? Je to kdaj naredil kdo izmed vas? Če da, zakaj – kot del igre, ob neki 
priložnosti? Kaj ste napisali v pismu?“ 

2) Učitelj nudi nadaljnjo motivacijo s pripovedovanjem zgodbe: "Predstavljajte si, da 
ste na počitnicah, na izletu z ladjo. Zelo prijetna izkušnja! Dosegli ste nekaj 
kotičkov, ki jih drugače nikoli ne bi videli, vse je čudovito ... dokler ne pride 
nevihta. Vaša ladja se prevrne in odplavati morate do bližnjega otoka. Popolnoma 
ste utrujeni, vendar za vas poskrbijo zelo prijazni domačini. Kot pa se izkaže 
kasneje, so to ljudje, odmaknjeni od civilizacije, ki živijo v popolni harmoniji z 

naravo. Izgleda, da ste tukaj obtičali brez upanja na odhod in sprejmete lokalni 
način življenja. A čez čas pride dan, ko se počutite depresivne in morate izraziti 
svoja čustva – dobra in slaba. Po naključju sedite na plaži in iz vode splava 
steklenica, ki vsebuje papir in pisalo. Radovedni ste in jo odprete. Na vaše veliko 
presenečenje je zvitek popolnoma prazen, kar vas sprva razočara. Potem pa 
začnete razmišljati, To je znak – steklenica je usojena meni! Dosegla vas je v 
pravem trenutku, zato poravnate zvitek, vzamete pisalo in začnete pisati ...…“ 

3) Učitelj naredi odmor preden izzove razred, da premislijo o svojih življenjih, kdo 
so in kaj počnejo. Kaj bi oni napisali v pismo v steklenici? Nekaj verjetnosti je, da 
ga bo prebral neznanec, če sploh kdo, nekdo, ki »pisatelja« ne pozna in je malo 
verjetno, da jih bo kdaj našel … Kaj bi radi delili z drugimi? Kaj jih osrečuje, kaj 
jim veliko pomeni? Kaj je globoko v njih? Učitelj razdeli papir in učencem pusti, 
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da delajo sami. 

4) Individualno delo. 

5) Možnost predstavitve rezultata. 

6) Zaključek z evalvacijo na vajo in razprava (glejte točko Povratne informacije). 

7) Učitelj lahko kasneje vajo tudi oceni, če ima možnost prebrati vsaj nekaj pisem. 
V tem primeru se naj vsem zahvali, da so resno vzeli igro in po možnosti pohvali 
nekaj učencev, brez razkrivanja podrobnosti njihovega izdelka. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Nekateri učenci mogoče ne bodo hoteli sodelovati pri tej vaji, 
nekateri se bodo poskušali izogniti njenim zahtevam in se iz 
nje norčevali. Popolnoma od njih je odvisno, kako bodo k njej 
pristopili. 

Glede na to, da je tema osebna, v nekaterih primerih pa 
celo zasebna in občutljiva, ne bi nihče smel iti prisiljen k 
predstavitvi.  

Obstaja nevarnost, da učitelj pridobi informacije o nezakonitem 

vedenju; v tem primeru je nujno govoriti z vpletenim učencem 
in izbrati pravi način ukrepanja. 

Aktivnost je veliko bolj učinkovita, če so učenci na njo 
pripravljeni, brez da bi vedeli za kaj točno gre. Papir dobimo z 
lahkoto, steklenice pa bi lahko vsak posameznik prinesel od 
doma. Ko bodo enkrat dali vsi svoja pisma v steklenice, bodo 
mogoče nekateri od njih doživeli občutek olajšanja in/ali 
zadovoljstva. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za diskusijo: 
 Kaj ti je bilo všeč pri igri? 
 Kaj je bilo težko? 
 Kdo je zadovoljen s svojim delom? 

 Kaj – samo na splošno – si zaupal valovom? Si pisal o 
svojem življenju, je bila to neka vrsta življenjepisa? Si 
omenil svoje bližnje – starše, sorojence, prijatelje? Si 
razčistil svoje probleme/skrbi? Je bilo tvoje pismo bolj 
veselo ali žalostno? 

 Si razmislil o svojih sanjah in o tem, da bi zaradi 
nesreče, bilo malo verjetno, da se sanje kdaj uresničijo? 
Si v svojem pismu prosil za pomoč? 

 Te je aktivnost na kakšen način obogatila? Kako?  
 Si lahko razmislil o svojem življenju in o sebi? 

Uporaba v razredih materni jezik, tuji jeziki (npr. angleščina) 

Opombe 
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

POČITNICE NA MORJU  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenč
ne 
lastnosti 

Poslušanje in 
replika 

 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 
 povečati sposobnost za obdelavo besedila 

 povečati sposobnost za obravnavo stvari in sodelovanje 

Čas 30 minut 

Lokacija notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Pisala, delovni list: Počitnice na morju  

Opis 

1) Učitelj razdeli razred v 3 - do 5 - članske  skupine, ki jihrazporedi tako, da bodo 
lahko delale nemoteno. Vsaka skupina dobi kopijo delovnega lista Počitnice na 
morju z navodili; naloga temelji na silogizmih.  

2) Učitelj samo opazuje skupine pri delu in dela zapiske, brez vmešavanja; kasneje 
bo podal povratne informacije. Naloga je lahko časovno omejena. 

3) Ko skupine končajo, predstavijo svoje rešitve. Naloga se preveri in/ali navedejo 
se pravilne rešitve (najboljše, da jih navedejo učenci). 

4) Dejavnost se zaključi s povratnimi informacijami in razpravo. 

 

Tveganja in 
priporočila  

Nadaljnja vaja te vaje je lahko "Ovire v komunikaciji". 

Povratne 
informacije 

Rešitev 
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Vprašanja za razpravo:  

 Medtem, ko ste delali z besedilom, kaj se vam je zdelo težko 
in zakaj? 

 Ste kaj spoznali, medtem ko ste se lotili te skupne naloge?  
 Je bilo kaj opaznih težav pri komunikaciji? 
 Kaj bi naredili drugače naslednjič in kaj bi ostalo enako? 

Uporaba v 
razredih 

matematika, materni jezik, družbene vede 

Opombe 
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Delovni list: Počitnice na morju  
 
 
 
Lena, Rena in Ema so prijateljice od srednje šole. 
Na srečanju petnajst let po diplomi se odločijo, 
da gredo brez svojih otrok, možev, partnerjev in 

vsakdanjih opravil skupaj na počitnice na morju. 
Ker živijo precej daleč narazen ena od druge, je 
vsaka zase kupila letalske karte, vsaka leti z 
drugo nizkocenovno letalsko družbo. Teh je na 
izbiro veliko: EagleWays, Speedjets, LineLines in 
Strong Wings. Kljub temu pa so vse prispele v 
hotel ob istem času. Dobro grajen postrešček je 
bil šokiran nad stvarmi, ki jih je moral odnesiti 
skupaj z njihovimi kovčki v njihove sobe. Tako se 
je zgodilo, da je vsaka od dam prinesla, poleg raznih kupov oblačil in toaletnih 
potrebščin, enega od naslednjih elementov: roza medvedek; vlažilec zraka in zložljivo 
paviljon. 
 
Vemo tudi da:  
 
 EagleWays je edini letalski prevoznik, ki transportira zložljive paviljone. 

 Lena ne more zaspati brez svojega roza medvedka, zato nikoli ne potuje 
brez njega. 

 Strong Wings ne sprejema nobenih živali za prevoz, niti v obliki mehkih 
igrač. 

 Ema je prinesla vlažilec zraka, zakaj je znano samo njej.  

 
S skupinskim delom poiščite pravilne odgovore na naslednja vprašanja.  
 
1) Kateri spodaj našteti izdelek je prinesla s sabo Rena? 
a) Vlažilec zraka. 
b) Roza medvedek. 
c) Ali vlažilec zraka ali roza medvedek. 
d) Ali zložljiv paviljon ali vlažilec zraka. 
e) Nič od naštetega. 
 
 

2) Kateri izdelek je zagotovo pripeljal LineLines? 
a) Vlažilec zraka. 
b) Roza medvedek. 
c) Ali vlažilec zraka ali roza medvedek. 
d) Zložljiv paviljon ali roza medvedek. 
e) Ni mogoče nedvomno ugotoviti. 
 

 
3) S kom bi Ema potovala, če bi izbrala letalsko družbo Strong Wings? 

a) Z Leno. 
b) Z Reno. 
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c) Z nobeno izmed prijateljic. 
d) Ni mogoče ugotoviti nedvomno. 
e) Nič od naštetega. 
 
 

4) Če je vsaka dama potovala z drugo letalsko družbo in LineLines zavrne 
prevoz vlažilcev zraka (zaradi potencialne nevarnosti), katera od spodnjih 
izjav je resnična? 

a) Lena je zagotovo letela z Speedjets letalom. 
b) Ema je zagotovo letela z LineLines letalom. 
c) Roza medvedek in njen lastnik sta bila pripeljana z Eagle Wings. 
d) Zložljiv paviljon in njeno lastnico, ki ga je vzela s sabo kot prtljago, so 

prepeljali s Strong Wings. 
e) Nič od naštetega. 
 

5. Če zložljiv paviljon ni sprejemljiv za prevoz s Speedjets in če Speedjets ni 
transportiral roza medvedka, kaj od naslednjega je resnično?  

a) Rena ni potovala s Strong Wings.  
b) Zložljiv paviljon je transportiral Speedjets.  
c) Ema je potovala s Speedjets.  
d) Ni mogoče ugotoviti nedvomno.  
e) Nič od naštetega. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabeležite svoje odgovore: 
 

1 2 3 4 5 
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POROČANJE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje 

 

Zavestna uporaba neverbalne 
komunikacije 

 

Cilji 
 razviti razmišljanje in se pogovarjati o težavi 
 vaditi predstavitvene veščine 

Čas 45 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

papir, delovni list: Poročanje 

Opis 

1) Učitelj razdeli razred na skupine po pet učencev; njihovo opravilo je priprava TV 
informativne oddaje. 

2) Izroči jim kopije delovnih listov Poročanje in prebere navodila. Ko to stori, se 
prepriča, da so vsi razumeli, kaj morajo narediti. Vse skupine imajo enako 
časovno opredelitev z 10 do 15 minutami priprave. Učitelj opazuje, kako si 
skupinski razdelijo posamezna/individualna opravila.  

3) Ko poteče čas, skupine predstavijo svoje oddaje. Učitelj opazuje dolžino vsake 
oddaje. 

 

Tveganja in  

priporočila 

Učitelj poudari, da kritika, ponižujoči komentarji in ostale 

negativne reakcije niso zaželene. Ko skupina dela, učitelj hodi 

okrog in opazuje. Možno je tudi snemati učence ter kasneje  

analizirati njihovo sodelovanje.  

Če se učitelj odloči oceniti predstavitev, se lahko uporabijo 
sledeči kriteriji:  
 tehnična stran (obseg, razumljivost, tempo, premori) 
 izbira besed (slovar, ustrezna raba besednih zvez, itd.) 
 red (novice) 
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 neverbalen pomen komunikacije 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj ta aktivnost preizkuša? 
 Se je bilo lahko držati časovne omejitve? 
 Kaj ste naredil dobro? 

 Kaj bi naslednjič naredili drugače? 
 Ste privabili svoje občinstvo? Če ste, s čim? Kaj je bil vaš 

plan? 

Kaj poslušalci pričakujejo od informativne oddaje? (enostavno 

interpretacijo informacij in dogodkov ali zabavo?) 

Uporaba v razredih 

Lahko se uporablja pri pouku materinega jezika, etike in 
družbe (državljanske vzgoje) in družboslovnih predmetov ali 
pri splošnih predmetih. Princip poročanja se lahko uporabi tudi 
pri drugih predmetih, dokler se ne spremeni vsebina; enako 
velja za revizijo. 

Opombe  
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Delovni list: POROČANJE 
 
Poročanje 
 
Predstavljajte si, da ste novinar na lokalni televiziji. Vaše informativne novice trajajo 
le 5 minut, saj so del oddaje. Torej morate izbrati -  kaj uporabiti in kaj izpustiti, kaj 
je pomembno po vrstnem redu in koliko časa dobi posamezna novica. Nobena 
posamezna novica ne sme biti krajša kot 20 sekund, tudi šport in vreme morata biti 

prikazana. Ko se boste odločili za svoj program, temeljito preverite dovoljen čas – 
imate samo 5 minut in morate zagotoviti, da ne prekoračite dovoljenega časa. Za  
primer najprej poizkusite, kako malo lahko poveš v  20-ih sekundah. 
 
Šolske novice 
 Zapiranje šolske telovadnice 
 Požarni alarm v šoli 
 Sošolec se je poškodoval 
 Najzanimivejša učna ura 
 Ljudje: Zanimiva oseba na šoli 
 
Lokalne novice 
 Brezdomci spijo na klopcah v parku 
 Stopnja prometnih nesreč narašča 
 Pijani otroci na ulicah 
 Onesnaženost zraka 
 Snežna katastrofa na ulicah in strehah 
 
Nacionalne informativne oddaje 
 Ptičja gripa 
 Izbrani 
 Živalska krutost 
 Nakupovalna mrzlica 
 Filmske nagrade 
 
Športne novice 
 Zanimivosti o olimpijskih igrah 
 Plezalci na Mount Everest 
 Šahovski turnir 
 Doping 
 Šolski turnir v   ........ žareči uspeh 
 
Vremenska napoved 
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PREDELEK NA VLAKU - KUPE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Jasno 
izražanje in 

dobro 
predstavljanj

e  

 

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije 

 

 

Poslušanje in 
replika 

 

 

Dialog in razprava 

 

 

Cilji 

 Razviti besedišče/besedni zaklad 
 Razviti komunikacijske veščine 
 Namerno uporabiti neverbalno komunikacijo 

 Naučiti se dajati povratne informacije  
 Naučiti se ohranjati stik  

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

Za devet glavnih igralcev opis vloge na A4 papirju za vsakega delovni 
list: Seznam potnikov; za ostale A4 listi in pisala.   

Opis 

 Učitelj uredi prostore in vse, kar potrebujejo za to dejavnost. Postavi dvakrat po 
štiri stole v nasprotnih vrstah, da simulira predelek vlaka (kupe). Izbranih osem 
igralcev dobi svoje vloge, deveta vloga je namenjena za sprevodnika.  

 Ostalemu razredu se razdelijo A4 listi za pisanje opomb.  

 Učitelj predstavi igro: 
"Skupina osmih ljudi je na vožnji z vlakom. Vsak od njih ima drugačno osebnost 
in pokazali se bodo takšne, kot so. Ko ste sposobni prepoznati tip osebnosti, ga 
morate zapisati - sangvinik, kolerik, flegmatik, melanholik, introvertiran, 
ekstravertiran; njihov poklic, starost, interes, težave, itd. "  

 Navodila za igralce: "Ste na vlaku, vsi sedite v enem predelku. Poskusite začeti 
splošen pogovor, tako da boste lahko razkrili, kdo ste, kakšne vrste oseba. Med 
vožnjo pride sprevodnik. Prosimo, ohranite verbalen kot tudi neverbal stik ves čas 
- pokažite mi interakcijo! Bom v bližini, pripravljen vam pomagati!"  

 "Vožnja" traja 20 minut.  
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 Ko učitelj tako reče, je konec. Gledalci se zanašajo na svoje zapiske, ki so jih 
naredili med opazovanjem, in poskušajo ugotoviti, kdo je kdo. Učitelj vodi 
postopek (razprave). Na koncu vsak potnik razkrije, kdo je bil - ali pa se je trudil 
biti!  

 V naslednji uri lahko učitelj povzame dejavnost in se poglodi v različne osebnosti, 
ki so bile zastopane. 

 

Tveganja in 
priporočila  

 

Ta dejavnost se najbolje obnese pri višjih razredih; poskusite in 
izberite primerne igralce za vsako vlogo in ne pozabite pohvaliti 
njihov nastop. Če bi se kdo izgubil med igro, mora učitelj 
pomagati s predlogi.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj je bilo enostavnega pri nalogi in kaj je bilo težkega? 
Zakaj? 

 Ste ugotovili kaj zanimivega med vadbo? 
 Kaj vas je presenetilo? 
 Katero osebnost je bilo najlažje prepoznati? 
 Katero osebnost je bilo najtežje opredeliti in zakaj? 
 Želite igrati v čem podobnem? 
 Ste se identificirati s kom? 

Uporaba v 
razredih 

Etika in družba (državljanska vzgoja), zdravstvena vzgoja, 
seminar iz psihologije ali tujih jezikov. 

Opombe 
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DELOVNI LIST: SEZNAM POTNIKOV   

 
Ljudje v predelku:  

 Kolerik, star 40 let, moški, delavec, na poti v službo, na živce mu gre vse, 
preklinja vlado. 

 Melanholik, mlada ženska, dijakinja, noseča, potuje s svojim partnerjem na 
deželo za cel dan, v bolečinah, ji je slabo, treba je odpreti zračnik, išče udobje in 
tišino. 

 Flegmatik, mladi moški, partner nosečnice (jo zanemarja med vožnjo), nekoliko 
preprost, bere časopis, okolica ga ne zanima. 

 Sangvinik, starejša gospa, ki potuje s svojo vnukinjo iz tržnice (v košari ima 
nekaj piščancev, vrečk, polnih dobrot, ki jih razdeli med sopotnike), zgovorna, 
daje nasvete vsem po vrsti, brska po svojih vrečah vseh čas, umirja svoje 
čivkajoče piščance kot tudi nosečo dekle. 

 Vnukinja, radovedna, stara 5 let, ekstravertirana, ves čas sprašuje vprašanja, 
želi sedeti ob oknu, z občasnimi izpadi o kočiji. 

 Introvertiran, moški, v ušesih ima slušalke, uči se jezika, posvetuje se s knjigo 
(slovar), ne more najti svoje vstopnice za sprevodnika, živahna vnukinja ga moti, 
rad bi sedel ob oknu. 

 Ekstravertirana, mlada mamica, prodaja knjige, na poti k zdravniku, dobro 
učena, komunicira z vnukinjo, išče nasvet od drugih, sodeluje s sprevodnikom, da 
rešita vse težave. 

 Neizkušen, mladenič, tujec, ne zna jezika, kupil je napačno vozovnico, 
sprevodnik ga napačno razume, na planinskem pohodu, potuje v tujino. 

 Sprevodnik, deluje odločno, sledi predpisom, vztraja pri opravljanju svojih 
nalog, konzervativen, umaknjen. 
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PRIČAKOVANJA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne  

lastnosti 

Jasno izražanje in 
dobro 

predstavljanje 

 

Pisna komunikacija 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 

 biti sposoben poslušati druge 
 spoštovati pogovorna pravila 
 držati se določene teme 

22) vplivati na posameznikovo mnenje/vidik  

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija v notranjih prostorih/v zunanjih prostorih 

Viri in materiali Delovni list: Pričakovanja glede na spol, pisala in papir 

Opis 

1) Učitelj mora zagotoviti primerne prostore in natisniti dovolj delovnih listov. Vajo 
začne z delitvijo kopij, razlago naloge in potem pusti učence, da sami delajo 20 
minut.   

2) Vsak dela tiho, izpolni rubrike delovnega lista, kot je bilo povedano; če se učenec 
ne more domisliti določenega primera, pusti rubriko prazno. To nalogo mora 
učitelj predstaviti obzirno; izpolnjene vsebine bodo dostopne vsem, pri čemer je  
potrebno upoštevati, da so lahko vsebine osebne, zasebne in/ali vsebujejo 
občutljive podatke. Učitelj mora to jasno predstaviti razredu. 

3) Učitelj razloži naslednjo nalogo: Učenci naj se razpršijo po prostoru, hodijo okoli, 
da dobijo vpogled v dokumente sošolcev. Vsak učenec naj bi govoril z vsaj 
polovico drugih, obeh spolov in si delal zapiske. 

4) Učitelj sedaj pojasni, da bodo na koncu imeli razpravni krog in tako šli skozi 
nalogo. "Katere skupne lastnosti si našel? Kaj te je presenetilo? Kaj so pričakovani 
vzroki in posledice glede na spol? Ali en spol omejuje drugega? Kakšna je tukaj 
vloga poseganja v omejitev?Kaj se lahko zgodi v šoli, ko se srečajo različne 
skupnosti?" Učitelj lahko razpravo obogati z pripovedjo o moških in ženskih 
vzorcih obnašanja. 

5) Povzetek: "Ta naloga pomaga razumeti, kakšno vlogo igra spol pri formiranju 
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identitete in življenju posameznika.“ 

 

Tveganja in  

priporočila 

Če je primerno, potem naj se posamezniki družijo ločeno, 
glede na spol skupine – fantje in dekleta. Delovni listi se 
lahko hranijo za bodoče učence, ki bodo delali to vajo nekaj 
let kasneje, kjer bodo lahko pregledali kopije in podali svoje 
stališče/mnenje. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Katero polje je bilo najlažje zapolniti in katero najtežje? 
Zakaj je tako? 

 Katero polje bi pred nekaj leti zapolnil drugače? 
 Si se naučil česa zanimivega?  
 Kaj te je presenetilo? 

Uporaba v razredih 
Etika in družba (državljanska vzgoja), družina, zdrav 
življenjski slog, učne ure, šolski izlet 

Navdih 
PIKE, Graham; SELBY, David. Vaje in igre za globalno 
izobraževanje 2 

Opombe 
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Delovni list: PRIČAKOVANJA GLEDE NA SPOL 
 
 
1) Stvari, v katerih uživaš in so pričakovane, da jih počneš, glede na tvoj 

spol:  
 
 
 

 
 
 
 
 
2) Stvari, ki jih ne maraš početi in so pričakovane, da jih počneš, glede na 

tvoj spol:  
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Stvari, ki jih rad počneš in so pričakovane, da jih počneta oba spola: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Stvari, ki bi jih radi naredil, pa jih ne, ker je pričakovano da jih počne 

nasprotni spol:  
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PROTIPOSTAVKE  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne  

lastnosti 

Jasno samo izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Obnašanje v težkih situacijah 

                    

Cilji 

 povečati besedišče 
 razvijati komunikacijske spretnosti 
 namerno uporabiti verbalno komunikacijo 
 zagotoviti povratne informacije 
 povečati sposobnost argumentiranja 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in materiali udobni stoli za par, zadostna količina kartic z izrazi, štoparica 

Opis 

1) Učitelj razdeli razred po parih (mešano- fantje in dekleta). 

2) Pojasni: "Vsak dobi kartico z besedo in/ali izrazom. Vaše opravilo je govoriti o tej 
besedi ali izrazu 2 minuti, se zanj zavzeti in dokazat, da je boljše, kot jo/ga ima 
vaš nasprotnik. Obstani na tem, kar imaš – ne delaj primerjav z drugo besedo!“ 

3) Dejavnost se lahko nagradi z aplavzom, glasovanjem ali čim podobnim. 

4) V zaključku lahko razred oceni aktivnost. 

 

Tveganja in  

priporočila 

Učitelj naj bi cenil prispevek vsakega; aktivnost lahko nastavi 
tudi kot domačo nalogo (pisna priprava). 
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Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj je bilo lahko, kaj je bilo težko z takšno vrsto 
komunikacije? Zakaj je tako? 

 Kaj vas je presenetilo? 
 Kje ste naredili napako? 

Pomoč za učitelje – primeri : beseda/izraz  

Besede, ki se nanašajo na posamezna področja, so lahko vezane 
na kartico : 

Biologija:  
gladke mišice – skeletne mišice 
dihanje – fermentacija 
fotosinteza – kemijska sinteza 
iglavci – listavci 
moški – ženska 
kisik – ogljikov dioksid 

Kemija: 
topila – voda 
milo – pralni prašek 
mineralna voda – izvirska voda 
sveža, tekoča voda – slana voda 
naravna barvila – umetna barvila 
zdravila – zelišča 
sladkor – sol 

Fizika:  
toplota – mrzlo 
led – para 
akcija – reakcija 
temačnost – svetloba 
tiho – glasno 

Uporaba v 
razredih 

Državljanska vzgoja, zdravstvena vzgoja, seminar iz psihologije, 
kemija, biologija, geografija, zgodovina, … 

Opombe 
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PRVI SEKSUALNI ODNOS 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, višji letniki 

Kompetenčn
e  

lastnosti 

Jasno 
izražanje in 

dobro 

predstavljanj
e  

 

      Pisna 
komunikacija 

 

 

 

Dialog in razprava 

 

Obnašanje v težkih 
situacijah

 

Cilji 

 povečati besedišče/besedni zaklad 
 razviti komunikacijske veščine 
 namerna uporaba neverbalne komunikacije 
 biti sposoben podati povratno informacijo 
 naučiti se, kako ohraniti stik 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Urediti, da pari skupaj udobno sedijo. List A4, pisala. 

Opis 

1) Učitelj diskretno in taktično organizira razred v pare fant – dekle; pari sedijo 
udobno skupaj drug poleg drugega. 

2) Učitelj vodi v: "Sta mlad zaljubljen par in v vajinem odnosu je prišlo do točke, ko 
pride pod vprašanje prvinsko znanje, glede prvega seksualnega odnosa. Včasih je 
težko verbalno premagati ovire, toda situacija se bo realizirala prej ali slej, zato 
dajmo poskusiti nekonvencionalni pristop.“ 

3) Učitelj razlaga: "Vsak par bo dobil list A4, imate pisala in to je vse, kar boste 
uporabili za ta pogovor, ali bolje rečeno, korespondenco. Čisto preprosto, najprej 
boste zapisali nekaj na list, podali partnerju, ki vam bo odgovoril in list vrnil. In 
tako naprej in tako dalje, dokler ne pridete do nekega sklepa. Na voljo je 20 
minut časa, vendar lahko podaljšamo, če bo potrebno.“ 

4) Učitelj nadaljuje: "Med nalogo se vam ni potrebno gledati. Vajina edina 
komunikacija z vsemi besedami je le na papirju." 

5) Ko so končali z nalogo, učitelj izzove učence, kako so se počutili v zvezi s 
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tematiko in dovoljuje razpravo o izkušnji iz igre in zanimivih točkah. 

 

Tveganja in  

priporočila 

Ta aktivnost temelji na starostni podlagi. Vsi učenci morajo biti 
pohvaljeni, da so se lotili tega preizkusa. Če bodo med igro 
obtičali, mora učitelj posredovati in potisniti par naprej skupaj 
z komunikacijskimi alternativami. 

To področje je očitno občutljivo; če kateri izmed učenecev 
zavrne sodelovanje, mu dovolimo. 

Tema se lahko tudi ustrezno preimenuje, npr: "Vprašaj starše, 
če ti dovolijo preživeti noč zdoma, prespati s prijatelji?“ 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj je bilo lahko pri komunikaciji in kaj težko? Zakaj? 
 Si se naučil kaj zanimivega?  
 Kaj te je presenetilo? 
 Kje si obtičal? 
 Je bilo za vajino izmenjavo dopisov bolje, da se nista 
gledala? 
 Kako daleč si prišel? 
 Ali bi kdo želel prebrati svoj del pogovora? 
 Ali bi bilo boljše opraviti ustno? 

Uporaba v razredih 
Etika in družba (državljanska vzgoja), zdravstvena izobrazba, 
psihološka delavnica, tuji jeziki 

Opombe 
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SAMOZAVESTEN POGOVOR 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne  

lastnosti 

Poslušanje in replika 

 

Dialog in razprava 

 

 

Cilji 
 pridobiti tehnike samozavesti 
 povečati sposobnost prepoznavanja elementov komunikacije 

Čas 45 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in materiali Delovni listi: Tehnike samozavesti in Samozavesten pogovor  

Opis 

1) Učitelj začne z kratkim povzetkom, kaj samozavest pomeni in kako 
pomembna je pri veščini komunikacije: 

2) "Ko omenjamo samozavest, ljudje pogosto mislijo, da to pomeni biti glasen, 
neotesan, egoističen in agresiven. Zaradi tega ljudje menijo, da je samozavestt 
nekaj nemoralnega in da je na koncu ena stran zmanipulirana.   Toda ni tako – 
pogledati moramo širše. Samozavest pomeni, da je nekdo samozavesten in hkrati 
spoštljiv do drugih. Samozavestna oseba je skozi pogovor odprta, izraža tako 
pozitivne kot negativne občutke. Zagotovo je samozavestno, da gremo nazaj v 
trgovino, kjer smo kupili poškodovane čevlje in prosimo za povračilo denarja; ali 
pa v restavraciji zavrnemo zrezek, ki je zažgan.  Kakorkoli pa, hkrati pokazati 
toplino, navezanost in empatijo prav tako pripada osebni samozavesti skupaj s 
sposobnostjo sprejeti (ali izraziti) dobronamerno kritiko in pa izraziti upanje ali 
skrbi. To je pomemben del dobrih odnosov z ljudmi." 

3) "Obstaja kar nekaj preizkušenih tehnik glede samozavesti. Sedaj pa si oglejte 
delovni list in potek vaje na njem. Učite se z njega in ga shranite za kasneje – 
zelo možno je, da vam bo prav prišel v prihodnosti."  

4) Med razlago učitelj deli delovne liste in jih učencem prebere. Čez nekaj časa 
začne prebirati tehnike, eno za drugo, razpravljati z razredom, kdaj lahko 

določene tehnike uporabijo in jih povežejo s svojimi lastnimi izkušnjami.  

5) Sledi ponovitev na novo pridobljenega  znanja; učitelj predstavi kopijo delovnega 
lista Samozavesten pogovor in prosi učence, da preberejo tekst, označijo in 
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dodelijo določene tehnike pripadajočim delom besedila. 

6) Ko končajo, gre učitelj skozi besedilo, da vidi, kako učenci snov dojemajo. 

7) Za zaključek izvedemo kratko razpravo. 

 

Tveganja in  

priporočila 

Dobro je vedeti, da zgolj opisi tehnik ne pomenijo kaj dosti 
brez uporabe v praksi. Začetek uporabe je le uvod na 
področju komunikacije. 

Vsebina začetka tega področja lahko kasneje postane tema 
eseja, z dijakovim lastno oblikovanim načinom samozavestne 
komunikacije z uporabo tehnik, o katerih so se učili. 

Povratne informacije 

Tehnike samozavesti  

 Odprto srce 

Želim si imeti dom, kjer se znajdem, kjer so stvari na svojem 
mestu in nihče od nas ne išče stvari ves čas. Po pravici 
povedano, malo me moti. 

 Prosto zagotavljanje/posredovanje informacij 

Draga. Zate bi naredil vse, kar lahko. V službo se voziš z 
luštnim športnim avtomobilom, ki si ga dobila za božično 
darilo. Delaš samo polovični delovni čas, tako da imaš dovolj 
časa zase in tudi za naju. Za najin dom. Kot veš, v moji službi 
ne morem jesti kosila, resnično bi bilo lepo, da bi bila na mizi 
večerja, ko pridem domov. Še lepše pa bi bilo, da mi ne bi 
bilo potrebno očistiti mizo in narediti prostor za krožnike.   

 Odprta vrata 

Razumem, ljubica. Vem, da je kanček resnice v tem, kar 
praviš. Seveda nisem najboljši, vendar te ljubim vsaj dvakrat 
toliko, kot ti mene.  

 Negativna trditev 

Prav si ugotovila. Vem, da sem brezupen v tem. Velikokrat si 
mi že govorila o osnovah Feng Shuija, pa še vedno nisem 
dojel. 

 Negativno spraševanje 

Kaj te še moti v zvezi z mano? 

Kaj sem še naredil narobe? 

Ali kdaj zgrešim tarčo ali kaj? 

Kaj sovražiš pri njih? 

 Selektivno ignoriranje 

Draga, vrniva se na stvar, ki je res pomembna. 
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Stradam. 

Ni potrebe, da si jezna, ljubezen. 

 Pokvarjena plošča 

Naj skočim v uto po topilo. 

Grem jaz po topilo. 

Zakaj ne bi najprej šel po topilo? 

 Sprejemljiv kompromis 

Vendar se strinjava, da packa na preprogi ni videti lepo? 
Spomnim se, da mora biti tvoj odstranjevalec laka za nohte v 
kopalnici. Ga lahko dobim?  

 

Vprašanja za razpravo: 

 Pri katerih stvareh si ti samozavesten? 
 Katere od predstavljenih tehnik uporabljaš in v katerih 

okoliščinah? 
 Kdaj in kako so tehnike lahko uporabljene? Podaj nekaj 

primerov iz prakse.  
 Kako težko je prepoznati posamezno tehniko? 
 Kaj boš ti osvojil od te dejavnosti in kaj boš uporabil v 

praksi? 

Uporaba v razredih 

 
Družbene vede, materni jezik 

 

Opombe 
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Delovni list: Tehnike samozavesti 

 
Pokvarjena plošča 

Ta tehnika temelji na mirnem ponavljanju, kaj si želiš. Uči, kako 
prezreti in se izogniti manipulacijskim ter argumentiranim pastem in 
vztraja, da dobimo kar si želimo.   

"Pokvarjena plošča" se imenuje zaradi ponavljajočega se zvoka 
gramofonske plošče, ki je poškodovana in se zato del glasbe ves čas 

ponavlja. Obnašaj se točno tako: Zavzemi svoje stališče: ne pridruži 
se razpravi; ne zapletaj se vanjo. Namesto na uraden način, striktno 
vztrajaj pri tem, kar želiš. Ne sklicuj se na nič, ne trudi se obnašati 

uglajeno. Ta tehnika je primerna za situacije, ko je naš položaj popolnoma upravičen. 
 
 
Odprta vrata 

   Ta tehnika uči, kako sprejeti manipulativno kritiko s 
svobodnim sprejemanjem stališča sogovornika, da ima 
mogoče prav. Omogoča vam, da mirno sprejmete kritiko, 
brez strahu ali občutka, da se morate braniti. 

Uči nas sposobnost izražanja splošnega prepričanja s kritiko 
in pusti nasprotnika (sogovornika), da izrazi svoja čustva, 
kar zagotavlja, da agresija izgine, čustva izhlapijo in 
nasprotnik se pomiri. Ta tehnika  je primerna zlasti tedaj, 
ko čutite, da kritika ni upravičena. 

 
 
Negativno spraševanje 

 
Ta tehnika vodi k aktivni podpori kritiki. Cilj je, da se uporabijo 
pridobljeni podatki (v kolikor je konstruktivno) ali pa zadevo izčrpajo 
(če so manipulativni). Vztraja na spraševanju, katere druge napake 
sem še naredil. 
 
 
Negativna trditev 

To je tehnika, kjer v naprej kritiziramo z odprto, iskreno 
samokritiko. Omogoča pregled posameznikovega vedenja brez 
obrambnih refleksov, nemirnosti in/ali razreševanja napak, saj 
hkrati zmanjšuje jezo in agresivnost nasprotnika. 
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Selektivno ignoriranje 

Takšen odgovor velja v primerih, ko smo zelo užaljeni, provokativno 
izzvani na nezaslišan in nelojalen način. V tem primeru se obnašamo 
kot, da nismo ničesar slišali, ohranimo mirnost in ne reagiramo. Zadevo 
bomo urejevali na uraden način. Šele, ko se bodo čustva umirila, je 
možno pogledati nazaj in videti, kaj se zgodilo.   
 
 

Sprejemljiv kompromis 
 

Dokler vaše samospoštovanje ni ogroženo toliko, da bi ne zmogli 
uveljaviti sebe, je dobro, da nasprotniku ponudimo vzajemno 
sprejemljiv kompromis.  Ta tehnika je primerna takrat, ko imata v 
trditvah prav obe strani. Pot iz konflikta je ponudba, da zmagata 
oba. Tukaj ni poraženca, in tako govorimo o "zmaga – zmaga" 
principu. 
 

Odprto srce 

 
To je tehnika, pri kateri smo odprti o naših občutkih in kakšno je naše 
stališče; je ponujena roka oz. ponudba za odprto komunikacijo. 
Omogoča nam, da govorimo mirno in odkrito, da povemo kako stvari 
vidimo in katere ovire premagujemo. Tako se lahko izrazimo brez 
občutkov tesnobe, nevednosti ali neuspeha.  
 
 

Prosto zagotavljanje informacij 

 
Primerna tehnika za kramljanje, da pogovor poteka, zlasti, ko se 
pričakuje težek pogovor. Zagotavlja pretok informacij, čeprav 
nasprotnik zanje ne sprašuje, vendar so lahko pomembne in/ali 
zanimive. 
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Delovni list: Samozavesten pogovor 

 

Zabavaj se, vrzi pogled na domačo situacijo na novo poročenega para. Medtem 
uporabi malo soli! 

Zabavo na stran: Preberi besedilo in označi vse samozavestne tehnike, ki si se jih  
naučil. 

 

 

Mož pride domov iz službe. Lačen 
je in utrujen. Žena je hodila po 

salonih, doma pa velika zmeda. 

 
 
 
 
 

 Pozdravljena, draga, kako si? 
 

 Dobro, vse gre po planu. Nanašam si lak za nohte. Naj ti pokažem. 
 

 Draga, rad bi ti nekaj povedal. 
 

 Vem, ljubi, da si lačen. Želela sem ti pripraviti fižol, vendar nisem našla 

titanove posode – veš, da je kuhanje v emajlirani posodi nezdravo, jaz pa želim, da si 
zdrav kot dren.  
 

 Posoda, ki jo iščeš, je na balkonu od sobote, še nekaj golaža je v njej. Pa 
nič zato. 
 

 Oh, pa kaj je narobe? 
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 Želim si imeti dom, kjer se znajdem, kjer so stvari na svojem mestu in 
nihče od naju ne išče stvari ves čas. Po pravici povedano, malo me moti. 

 
 

 Ah, daj no. Pomembno je, da se imava rada. Veš, kako sva srečna, ko kaj 
najdeva! 
 

 Strinjam se s tabo, toda čas, ki ga porabiva za večno iskanje, bi lahko 
porabila za bolj prijetne zadeve. 
 

 Prav, ni slaba ideja... 

 

 Še nekaj je, kar ti moram povedati. 

 

 Dobro, nadaljuj, vendar moram reči, da preveč pričakuješ od mene in 
nisem zadovoljna. 
 

 Draga. Zate bi naredil vse, kar lahko. V službo se voziš z luštnim športnim 
avtomobilom, ki si ga dobila za božično darilo. Delaš samo polovični delovni čas, tako, 
da imaš dovolj časa zase in tudi za naju. Za najin dom. Kot veš, v moji službi ne 
morem jesti kosila, resnično bi bilo lepo, da bi bila na mizi večerja, ko pridem domov. 
Še lepše pa bi bilo, da mi ne bi bilo potrebno očistiti mizo in narediti prostor za 
krožnike.   
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 No, tudi jaz sem utrujena, se ti ne zdi? In ti delaš takšen pomp zaradi 

nekaj skodelic na mizi. Razmisli, verjetno me ne ljubiš več tako, kot si me na začetku. 
Zelo sem žalostna, jokala bom – pa tako zelo te imam rada! Toda naj ti povem – to 
ne pomeni, da ni stvari, ki mi pri tebi niso všeč. Grem pač preko tega, korak za 
korakom. Tebi bi se zmešalo! 
 

 Razumem, ljubica. Vem, da je kanček resnice v tem, kar praviš. Seveda 
nisem najboljši, vendar te ljubim vsaj dvakrat toliko, kot ti mene.  

 
 

 Nikoli ne zapreš pokrova od straniščne školjke, čeprav veš, da v tem 
primeru skozenj uhaja pozitivna energija.  
 

 Prav si ugotovila. Vem, da sem brezupen v tem. Velikokrat si mi že 
govorila o osnovah Feng Shuija, pa še vedno nisem dojel. 

 
 

 Vse v redu, si vsaj sposoben priznati svoje napake. 
 

 Seveda, draga. Kaj te še tare v zvezi z mano? Veš, da ne želim, da si 
nesrečna z mano iz kakršnegakoli razloga. 
 

 Zelo dobro torej – kaj pa tvoje metanje jabolčnih ogrizkov v koš za smeti? 

 

 Oh, draga, zakaj te pa to jezi? Ali sem kdaj zgrešil tarčo? 
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 Točno to me jezi. Nikoli ne zgrešiš. 
 

 No, nadaljujva. Kaj še počnem narobe? 
 

 Ti perfektni kupi tvojih oblačil v omari. 
 

 Prav, priznam, da so nevzdržni, čeprav ne vem, zakaj. Zakaj te motijo? 
 

 Razburi me, da jih jaz ne morem zložiti tako. Počutim se nesposobno, to 

je pa nekaj, česar ne prenesem. Pravzaprav pa, zakaj strmiš vame? Sem že 
naveličana. Obnašaš se kot bebec! 
 

 Draga, vrniva se na stvar, ki je res pomembna. 
 

 In kaj je to, ti...? 

 Stradam. 
 

 V hladilniku je zate rusko jajce. 
 

 Hej, fantastično! Danes zjutraj, ko sem delal transakcije z Moskvo, sem 
razmišljal o njem. Ni treba, da si jezna, ljubica. 
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 Oprosti, obarvala sem preprogo z lakom za nohte in zelo me je skrbelo, da 

boš takoj opazil, ko boš vstopil. In me je zaposlilo, kot vedno.... 
 

 Veš, kaj storiti v zvezi s tem? 
 

 V zvezi s čim? 

 Z razlitjem laka za nohte. 
 

 Seveda, s tem jo bom obrisala. 
 

 Počakaj, draga! To je moja srajca. Naj skočim v uto po topilo. 
 

 Nič hitenja in tekanja – nočem biti sama ves čas. Saj si komaj prišel 
domov. 
 

 Bilo bi dobro odstraniti madež, ko je še svež. Naj grem po topilo. 
 
 

 Ampak ti me ne poslušaš. Jaz sem....zgubljena 

 

 Draga, ti si izbrala preprogo in zelo ti je pri srcu. Zakaj ne bi najprej šel 
po topilo? Pomagalo bo. 
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 Potem pa prav. Malce pa še lahko ostanem sama, ni problema. 
 

 Vendar se strinjava, da packa na preprogi ni videti lepo? 

 

 Ja. 
 

 Dobro, imam zamisel. 
 

 Greva po novo preprogo? 

 

 Ne ravno, toda spomnim se, da mora biti tvoj odstranjevalec laka za 
nohte v kopalnici. Ga lahko dobim?  
 

 Končno govoriš smiselno. Napravi to in potem boš hitro pojedel tvoje 
jajce, preden bova počela nekaj bolj prijetnega, tako, kot si rekel. Glejva kakšen 
romantičen film, bova? 
 

 Sem za! 
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SCENSKA SLIKA  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Jasno 
izražanje in 

dobro 
predstavljanj

e  

 

Zavestna 
uporaba 

neverbalne 
komunikacije 

 

Poslušanje in 
replika 

 

Dialog in 
razprava 

 

Obnašanje 
v težkih 

situacijah 

 

Cilji 

 uporabljati neverbalno komunikacijo 

 povečati sodelovanje v skupini 

 ponavljati pridobljeno znanje 

 aktivno sodelovanje v ustvarjalni vaji (energizer) 

Čas 15 – 20 minut 

Lokacija notranji / zunanji prostor  

Viri in 
materiali 

Potreben ni noben material, le dovolj prostora. Dejavnost se lahko 
izboljša, če učenci naredijo zase kostume. 

Opis 

1) Učitelj zagotovi primeren prostor za dejavnost. 

2) Učencem pove, da bodo sami ustvarili živo sliko dogodka. 

3) Skupaj z njimi izbere ustrezno sceno za uprizarjanje, po možnosti v povezavi s 
tem, kaj se učijo v šoli. 

4) Učenci imajo na voljo približno 5 do 10 minut za pripravo, torej razdelitev vlog, 
postavljanje in priprave. 

5) Učitelj lahko fotografira nastalo scensko sliko. 

6) Sledi razprava, osredotočena na sodelovanje in komunikacijo igralcev, udeleženih 
v uprizoritvi. Učitelj na koncu oceni vajo. 
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Tveganja in 
priporočila  

 

Tukaj ni bistvo doseči popolnost. Je bolj priložnost, da 
razmislite o temi, razmislite o dogodku in jo predstavite z 
neverbalno komunikacijo. Zaradi uprizoritve izbranega dogodka 
razred razmišlja o odnosu med posamezniki, ki sodelujejo, kar 
pomeni, da izvejo več o njih. Učitelj se lahko strinja z razredom 
in ima še eno uprizoritev pripravljeno vnaprej in jo prikažejo v 
naslednji uri (ali ponoviti to, ki je bila pravkar izvedena, samo 
bolje). 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj se vam je zdelo enostavno in kaj je bilo težko? Zakaj 
tako? 

 Kaj bi naslednjič  naredili drugače in kaj bi ostalo enako? 

 Ste izvedeli kaj zanimivega, medtem ko ste delali nalogo? 

 Kaj vas je presenetilo? 

 Kako je šlo vaše sodelovanje? 

 Zakaj ste glavne junake uredili tako, kot ste jih? Kakšen je 
bil pomen? 

Pomoč za učitelje: 

Veliko pomembnih prizorov je že bilo uprizorjenih v preteklosti, 
pogosto prevečkrat. To je razlog, zakaj bi bilo dobro, da bi 
prinesli sliko ali skulpturo (foto), jo primerjati z uprizoritvijo 
učencev in razpravljati o morebitnih razlikah in njihovih 
razlogih. (Seveda bi bilo za to potrebno rezervirati več časa.) 
Nekatere interpretacije, ki so bile opravljene med romantiko so 
ustrezno obarvana glede na takrat prevladujoče predstave in 
poznavanje zgodovinskih podrobnosti. To bi lahko bilo tudi 
nekaj zanimivih točk za razpravo; film in drama so druga 
področja za razmislek. 

Uporaba v 
razredih 

Primerno za kar nekaj predmetov:  

Zgodovina: 
 Sporazum München, 1938 (Hitler, Mussolini, Daladier, 

Chamberlain, medtem ko je češka delegacija izpadla) 

Materni jezik / književnost: 
 Tolkien, Gospodar prstanov 

Umetnost: 
 Zadnja večerja (Leonardo da Vinci, Matthias Grünewald, 

Jacopo Bassano, Philippe de Champaigne, Nicolas Poussin) 
 Učitelj lahko dvigne temo na najbolj znane kipe na svetu, 

naloga pa bo, da se izdajajo za eno izbrano možnost 
(konkurenčno - zmagovalca določi učitelj): David 
Michelangelo / Firence /; Kip svobode / New York). V 
primeru, da mislite, da je preveč enostavno, samo 
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odgovorite na vprašanje, v kateri roki je bakla ... 

Biologija: 
 Rastline in živali 

Kemija: 

Vrstni red v periodnem sistemu (vodik, helij, itd). Vsak učenec 
predstavlja element (določi učitelj); naloga je, da se razdelijo 
po številu protonov ali pa po abecednem vrstnem redu njihovih 
latinskih poimenovanj, itd. 

Tuji jeziki:  
V zvezi s tem, kar se trenutno poučuje in stopnje 
usposobljenosti (življenje in ustanove; naloga je, da se 
dogovorijo in zagotovijo povratne informacije v jeziku). 

Opombe 
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SINHRONIZIRANJE (NASNEMAVANJE) 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne  

lastnosti 

Jasno izražanje in 
dobro 
predstavljanje 

 

 

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije 

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 

 ohraniti očesni stik pri srečanju in komunikaciji z osebo 
 jasno in izčrpno izražanje 
 zaznavati neverbalno komunikacijo in razviti empatijo 
 razvijati komunikacijske veščine 

 povečati besedišče 

Čas 2 – 3 učne ure 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

računalnik, projektor 
filmski posnetki (po učiteljevi presoji – lahko so tudi malo znane 
tujejezične reklame) 
kartice s številkami 
štoparica 

Opis 

1) Učitelj z razredom odpre temo SINHRONIZIRANJE – kaj vedo o tem? S tem 
misli: kako je narejeno, kdo ga naredi; za kaj je dobro … (Učenci naj uporabijo 

vse možne vire, da spoznajo čim več o tem.) 

2) Učitelj začenja tematsko razpravo: 

 "Kje lahko naletimo na ta izraz? 
 Ali imajo igralci, ki delajo v sinhronizaciji (nasnemavanju), lahko delo? 
 Kaj mora igralec dojeti in uporabljati v skladu z verbalno igro v odigranem 

delu, ko je na delovnem mestu? (besedilo,  primerno dolžino govorjenja – 
pravočasno končati govoriti ;  govoriti, ko so usta glavnega igralca odprta, 
vključevati znake neverbalne komunikacije kot je smeh, jeza, šepetanje…) 

 Se ti je kdaj med gledanjem filma zgodilo, da se je zvok nenadoma  izgubil ali 
pa je tvoja mama prižgala sesalec mešalec in si lahko samo ugibal, kaj so ves 
čas  razpravljali na zaslonu? " 

 "Nekaj podobnega bomo sedaj poizkusili mi. Pokazal vam bom (večkrat) 
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kratek pogovor. Glejte pazljivo, razmišljate, kaj je lahko predmet pogovora. 
Ne govorite z nikomer, naj vas situacija pritegne." 

3) Učitelj zažene projektor in pove razredu, naj pogledajo odlomek (po njegovem 
izboru). Ampak učitelj pred predvajanjem izklopi zvok. Zapove razredu, da naj 
zapišejo, o čem je tekel pogovor v odlomku. Še večkrat ponovi predvajanje 
odlomka (vedno z izključenim tonom), tako, da učenci dobijo boljši namig/idejo. 

4) Učitelj nadaljuje razpravo. Poskuša ugotoviti, ali je prišlo do spremembe 
zamisli/ideje o temi pogovora v večkrat predvajanem odlomku. Izzove učence, 
da zapišejo, ali so opazili morebitne znake neverbalne komunikacije. 

5) Učence razdeli v skupine; število učencev v skupini mora ustrezati številu ljudi v 
filmskem odlomku. 

6) Učitelj določi opravila: "Kar bomo sedaj počeli, je precej preprosto: V svoji 
skupini se pogovorite o svoji zamisli, o čemer naj bi tekel pogovor v odlomku. 
Poskrbite, da boste poizkusili in utemeljili vse svoje zamisli, ki jih imate. Za to 
imate 10 minut časa. Nato bom še enkrat predvajal odlomek, v skupini pa boste 
morali sprejeti skupno odločitev, kaj je bil predmet pogovarjanja v odlomku." 

7) Učitelj pusti učence delati, hodi po sobi, opazuje in posreduje, če so bila navodila 
za razpravo narobe razumeta, pravila prekršena… Pazi tudi na način, kako učenci 
predstavljajo svojo zamisel, kako teče pogovor in kako medsebojno sodelujejo. 

Ob pravem času konča skupinsko delo in vsem ponovno predvaja odlomek. Nato 
da učencem 2 minuti časa, da dosežejo končni sklep. 

8) Ko je potekel čas, učitelj izpraša skupino, kaj mislijo, da je bil predmet pogovora 
in njihove zamisli napiše na tablo. Potrebno je, da se zamisli shranijo za 
evidenco, ki jo bodo dobili nazaj pri prihodnji lekciji.  

9) V naslednji lekciji učitelj ponovno pokaže filmski odlomek brez tona. Učenci se 
zberejo v prvotno skupino in učitelj jim podeli opravila: Izpišite možno 
besedilo/tekst pogovora, glede na temo katero ste si zamislili. To bo vzelo kar 
nekaj časa;  ko imajo skupine svoje "liste pogovora", učitelj ponovno zavrti 
odlomek tako, da se ta ponavlja in učenci lahko tekst prilagodijo ( predolgo, 
prekratko, napačne besede za sceno…). 

10) Zaključni sklep igre: "Tako, preizkusili ste kako je biti igralec pri sinhronizaciji. 
Priznam, da je naloga bila precej težka, ampak tudi verjamem, da ste bili 
uspešni. Zdaj bomo napredovali v naslednjo stopnjo, v dejansko sinhronizacijo. Z 
vsako skupino bom zavrtel odlomek in vi mi boste odrecetirali besedilo, ki ga 
imate. Izvedba bo odvisna od posameznih igralcev, istočasno pa boste delali kot 
skupina.  Prosim, imejte v mislih in zagotovite, da bo vključen vsak član skupine. 
Vso srečo! V primeru, da niste uspešni, da izgubite koncentracijo, se izgubljate, 
morate vedeti, da ni druge priložnosti. Dajte vse od sebe, da nadaljujete, 
improvizirajte ali kakorkoli drugače izpeljete. Zdaj pa želim vsako skupino poslati 
ven, da z  žrebanjem  določimo vrstni red predstavitve.“ 

11) Prva skupina izvede sinhronizacije prva, ostali ji sledijo; učitelj mora vztrajati na 
določenih pravilih, ki se jih morajo držati - brez izgovorov, brez ponavljanja, 
pavze, izključno profesionalno obnašanje. Situacija mora biti popolnoma pod 
kontrolo, vaja s prvo skupino lahko spodleti, saj bi ostale skupine lahko začele 
prositi za ugodnosti. 

12) Igra mora biti temeljito izvedena. Učitelj lahko prikaže filmski odlomek z zvokom 
in razred lahko primerja in razpravlja, kdo je prišel najbližje k bistvu, najbolje 



 
 
110                                   PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

 

www.softskillsatclass 

ujel pogovor... 

 

Tveganja in  

priporočila 

Priporočljivo je, da se delo oceni ustno ali pa se ocenijo samo 
določene stopnje. Obstajale bodo skupine, kjer bosta eden ali 
dva posameznika morda uničila dejansko sinhronizacijo. 
Enotna ocena se podeli samo skupinam, ki so bile resnično 
uspešne pri nalogi. 

Končne zamisli skupin, ki se nanašajo na predmet pogovora v 
filmskem odlomku, je potrebno shraniti v evidence. Če je to 
tehnično neizvedljivo v razredu (npr.: na tabli), mora učitelj 
shraniti zapiske na računalnik (za naslednji krog uporabi 
projektor). 

Možne povezave 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KiFFdlTECt8 
https://www.youtube.com/watch?v=VpM6AHj0i3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=-RJ6USD2nEU – 
Angleški 
 
 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj je med igro bilo uporabljeno? 
 Kaj ti je bilo všeč in zakaj? 
 Kaj je bilo težko in zakaj? 
 Katera faza igre je bila najtežja? Zakaj? 
 Kako je skupina razvila razpravo – se je uspela držati 

principa učinkovite komunikacije? 
 Kako ocenjuješ svoj prispevek v skupinskem delu? 

 Kdo je uspel dokončati nalogo? 
 Bi želel delati v sinhronizaciji? 
 Bi igra lahko bila koristna v tvojem življenju? 
 Kdo bi lahko občutil, kar si naredil na začetku igre? 
 Si lahko predstavljaš, da bi izgubil sluh in skozi življenje 

lahko šel le z opazovanjem? 

Uporaba v razredih 

Etika in družba (državljanska vzgoja) in družboslovni 
predmeti  
materni jezik – stil 
literatura (lahko se uporabi kot motivacijsko orodje za 
obdelavo  določenega literarnega  dela v razredu) 

Opombe 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiFFdlTECt8
https://www.youtube.com/watch?v=VpM6AHj0i3Y
https://www.youtube.com/watch?v=-RJ6USD2nEU
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SLIKOVNO BRANJE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, nižji letniki 

Kompetenčne  

lastnosti 

Jasno samo izražanje in dobro 
predstavljanje 

 

        Pisna komunikacija 

 

Cilji 
 povečati besedišče/besedni zaklad 
 razviti komunikacijske spretnosti 
 namerna uporaba verbalne komunikacije 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

udobni sedeži (za par), nalivno pero in papir, škarje, list s 
sliko/slikami, lepilo 

Opis 

1) Učitelj vsem izroči liste s sliko, škarje, bele liste papirja, lepilo in ostalo po 
potrebi. 

2) Naloga ( samostojna in/ali v paru ) je razrezati liste s slikami, jih smiselno 
razvrstiti in dopolniti z  besedilom. 

3) Učitelj omogoči avtorjem, da preberejo svoje zgodbe ( besedilo ). 

4) Listi s sliko so lahko enaki ali različni. 

 

Tveganja in  

priporočila 

Ta aktivnost je ustrezna na splošno; je dobra zamisel, da se 
ceni prizadevanje vsakega udeleženca. Če se komu zatakne, 
mu učitelj pomaga. 

Slike so lahko kopirane iz knjig, učbenikov, priročnikov… 

Celica, mišično vlakno, mišica, kri, kosti, kisik, okostje, 
športnik, pljuča, cigareta, umetna pljuča, grafikon pljučne 
kapacitete, respirator, dim, gore, morje… 

Povratne informacije 
Vprašanja za razpravo: 

 Kaj pri nalogi je bilo lahko in kaj težko? Zakaj? 
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 Si se od drugih naučil kaj zanimivega?  
 Si potreboval več slik?  
 Ali je kdo dopolnil sliko z risanjem vanjo? 

Uporaba v razredu Materni jezik, družbene vede, biologija, kemija, … 

Opombe 
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SPOLNI ORGANI 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Dialog in razprava 

  

Cilji 

 razviti besednjak/besedni zaklad 
 razviti komunikacijske spretnosti 
 razviti komunikacijo brez predsodkov 
 naučiti se, kako ravnati s čustvi 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija  notranji / zunanji prostor 

Viri in materiali 
pisala, papir, plakati s prikazi spolnih organov z napisi v domačem 
jeziku (ali latinščini), učbeniki 

Opis 

1) Učitelj zavaruje prostor in pripravi vse potrebne pripomočke in materiale za to 
aktivnost. Na tablo ali drug primeren prostor v učilnici izobesi plakate s prikazi 
spolnih organov, obrnjene proti steni. Učenci od njega dobijo liste papirja. 

2) Učitelj začne z: 

"Danes bomo razvili naš besednjak glede teme, ki ni povsem običajna. Mogoče se 
doma izogibate pogovoru o njej, film in literatura pa ji ne posvečata dovolj 
pozornosti. Poslušajte te stavke (primeri  v angleščini): 
 They are showing Goldfinger on the box tonight, you know, the one with the 

fabulous Pussy Galore and her catwomen! 
 Every Tom, Dick and Harry knows that. 
 The local college now offers a course on sheep shagging. 

(primeri  v slovenščini): 
 “Imaš v žepu pištolo, ali si samo vesel, da me vidiš? 

 
Ste katere od teh izrazov kdaj slišali v drugem kontekstu?“ 

3) Učitelj zastavi prvo nalogo: Pari, ki sedijo ob mizah, se obrnejo s hrbti drug proti 
drugemu (ali vsaj tako, da nihče ne bo mogel videti, kaj drugi piše). List papirja 
prepognejo na pol, na eno polovico narišejo biološki simbol za moškega, na drugo 
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polovico pa za žensko. 

4) Vsi imajo 15 minut, da zapišejo vsa imena, ki jih dajejo spolovilom – kako jim je 
rekla njihova mama, ko so bili majhni; kako bi jim rekel zdravnik in ostali odrasli  
ter kako bi jim rekli sami. Spomnite jih na besede kot so opisane zgoraj. 

5) Učitelj spodbudi razred, da zapišejo tudi izraze, ki jih štejemo med vulgarne, pri 
čemer jim zagotovi, da ne bodo prebrani na glas ali kakorkoli javno izpostavljeni. 
Vse, kar je bilo ustvarjeno pri tej aktivnosti, naj ostane zasebno in bo po njej 
uničeno. 

6) Učitelj naj spodbuja tudi uporabo domišljije: nekoč se je neka skupina spomnila 
37 izrazov. 

7) Ko čas poteče, naj vsak učenec prešteje svoja imena za moška in ženska 
spolovila. Učitelj na kratko oceni izid in razredu naroči, naj prečrta vse vulgarne 
besede ali predrzne. Koliko jih ostane in kdo bi jih rad nekaj prebral? 

8) Učitelj pohvali tiste učence, ki poznajo primerne ali medicinske izraze za 
spolovila. 

9) Zdaj obrne plakate s prikazi spolnih organov in z uporabo strokovnih izrazov 
našteje vse organe. Razred prosi, naj od sedaj naprej uporablja samo te izraze. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Pri tej temi je potrebno biti previden; razred bi moral biti 
pohvaljen za svoj trud. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za diskusijo: 

 Kaj je bilo pri nalogi lahko, kaj je bilo težko in zakaj? 
 Ste med izvajanjem naloge ugotovili kaj zanimivega? 
 Kaj vas je presenetilo? 
 
Nasvet za učitelje: Imejte zadostne vire na to temo. 

Uporaba v razredih biologija, zdravstvena vzgoja 

Opombe 
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STEREOTIPI 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

Dialog in razprava 

 

Cilji 

 povečati sposobnost razpravljanja vprašanj (problemov) 
 povečati besedišče in moč izražanja 
 izoblikovati svoje mnenje  

Čas 45 minut 

Lokacija notranji prostor 

Viri in materiali 
Veliki list (flipchart), flomastri, delovni list: Piramida, delovni list 
za učitelje: Družbene vede  

Opis 

1) Učitelj projektira eno od slik iz delovnega lista Piramida in izzove razred, da 
razmislijo, kaj sporoča. S skupinskim delom pridejo do zaključka, da je tema 
družbeni sloji.  

 
2) Učitelj vpraša svoje učence, v katerem družbenem razredu vidijo sebe in njihove 

družine. Odgovori morajo biti dobro premišljeni - učenci morajo navesti razloge, 
zakaj so izbrali določen razred, katere kazalnike so uporabili (kje živijo, kaj delajo 
njihovi starši, kakšna oblačila nosijo, kakšno opremo imajo na voljo, njihovi 
hobiji, itd). Učitelj lahko napiše nekaj idej na tablo.  

 
3) Učitelj nato razdeli razred v skupine, približno po 4 člane. Vsaka skupina dobi 

veliki list in flomastre ter je dodeljena eni od družbenih razredov (zgornji, srednji, 
nižji). V naslednjih 10 minutah skupine razpravljajo o svojem razredu iz različnih 
zornih kotov, ugotavljajo njegove značilnosti in jih vpišejo na veliki list.  

 
Pomoč za učitelje – Vprašanja:  

o Kakšen je ta razred (višji, srednji, nižji)? Kakšne so njegove 
značilnosti?  

o Kako bi izgledal tipičen predstavnik razreda? Kako bi se običajno 
obnašali? 

o Kje običajno živi?  
o Kakšna je njegova služba? Kateri poklici so značilni za ta razred?  
o Kaj počne v svojem prostem času? Kje išče zabavo?  
o Kakšno izobrazbo ima?  
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o Koliko zasluži? 
o Kakšen avto vozi? 

 
4) Ko je skupinsko delo končano, vsaka skupina predstavi svoje ugotovitve.  
 
5) Nato učitelj reče učencem, da primerjajo svoje izvirne ideje (ko sami ocenijo, 

kateremu razredu pripadajo) s tem, kar je bilo pravkar predstavljeno: Kako dobro 
se zavedajo razredov in kako je njihovo dojemanje odvisno od stereotipov? To bi 
lahko privedlo do nadaljnje razprave, saj je možno, da so se nekateri posamezniki 
uvrstili v nižji delavski razred, medtem ko je to v popolnem nasprotju s tem, kar 
je bilo dogovorjeno s skupinami.  

 

Tveganja in 
priporočila  

 

Dejavnost bi naj prisilila učence, da razmislijo o tem, kako 
so ljudje kategorizirani in dodeljeni družbenim razredom. 
Naslednja razprava lahko služi kot uvod v marksistične in 
webrovske teorije ali pa se lahko osredotoči na teme, kot 

so razredna solidarnost, soditi nekam ali raztreščeni 
odnosi.  
 
Ta oblika se lahko uporablja za razpravo o narodnosti, rasi, 
starosti, spolu, itd. 
 
Viri: 
www.sociology.org.uk 
www.socioweb.cz 
 
Slike: 
http://cs.wikipedia.org 
www.malotridka.ic.cz 

Povratne informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj ste preizkusili med dejavnostjo? 
 Kaj ste spoznali? 
 Ali ste kdaj naleteli na temo družbenih razredov 

(osebno, v literaturi, itd.)? 
 Ali je tema zelo pomembna v naši družbi, ali pa se 

vam zdi precej zanemarljiva? 
 Lahko ljudje imajo prijatelje iz drugega razreda? Ste 

prijatelj z nekom, ki pripada drugemu družbenemu 
razredu? Kako se razumeta? 

 Se lahko ljudje iz različnih družbenih razredov 
poročijo? 

 Kako je bilo s temi razmerji v preteklosti? 
 Poznate družbo, v kateri je socialnemu položaju 

dodeljena večja teža kot v naši državi? 
 Se lahko oseba prestavi iz enega razreda v drugega? 

Če da, kako? 

Uporaba v razredih Ta dejavnost ustreza družbenim predmetom, predvsem 
sociologiji, kot uvajanje v temo družbenih razredov in 
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slojev. Učenci bodo potem vedeli pomen besed "družbeni 
razred", "razslojevanje", "socialne razlike" in kakšne vrste 
socialnih razredov so, preden začnejo s to tematiko. 

Opombe 
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Delovni list: Piramida 
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Delovni list za učitelje: Socialni razredi  
 
Vir: http://www.socioweb.cz 
 
Kako lahko ljudje prepoznajo dodelitev družbenega razreda?  
Avtor Marta Kolářová 
 
V raziskavi socialnih razdalj, je bilo preverjeno, kako in kakšni ljudje - predstavniki 
treh različnih izobraževalnih in poklicnih skupin - prepoznajo družbeni sloj; kaj je 
pomembno za njih, da določijo dodelitev v razred in kako razslojevanje družbe prihaja 
v dvoboj. Anketiranci bi predlagali naslednje kriterije: 
 
1. Ali menite, da je socialni položaj povezan s poklicem? Ta vidik razslojevanja ni 
nikakor bil najbolj pogosto omenjen. Bolj pogosto so anketiranci govorili o potrošnji 
in/ali stopnji dohodka. Najširša možna delitev skupin ljudi bi bila glede na zaposlenost 
v primerjavi z brezposelnostjo. Druge odgovore na povezavo med razredom in 
poklicem lahko razdelimo na tiste, ki menijo, da je pomembna, čeprav v zvezi z 
drugim vidikom, zlasti dohodkom in tiste, ki zavračajo njeno pomembnost. Delavka 
ponudi primer svojega brata za ponazoritev, kako zavajajoče so lahko posamezne 
komponente, kot so poklic, izobrazba in dohodek ("status nedoslednosti"): "Moj brat 
je diplomiral in zasluži 444 € neto. Res je, da prav tako dela še po službi, ampak kot 
univerzitetni predavatelj bi moral biti plačan več." Po mnenju anketirancev poklic kot 
tak ni pomemben, ampak je pomembno delo (položaj na delovnem mestu). Važno je, 
ali je nekdo samo zaposleni ali šef (lastnik podjetja), ki zaposluje ljudi. Tudi to, kjer - 
geografsko gledano - nekdo dela je pomembno; na primer, središče Ljubljane ima 
večji ugled, še posebej v storitvah.    
 
2. Prepoznavanje socialnega položaja z vidika prihodka je po odzivih sledeč še daleč 

od zanesljive določitve. Stališča se lahko razvrsti v tri skupine: anketiranci, ki vidijo 
dohodek kot glavni in/ali pomembnem vidik razslojevanja; tisti, ki menijo, da je 
pomemben, ampak v okviru drugih vidikov, in tisti, ki zavračajo njegov pomen. Te 
skupine ni mogoče nedvoumno razlikovati po statusu in spolu anketirancev; skupine 
so precej pomešane, razen tretje skupine, tiste z nizkim statusom, tako moški in kot 
ženske. Ti so trdili, da dohodek ni dovolj, da bi ugotovili, kateremu razredu nekdo 
pripada, saj imajo tudi ljudje v istem razredu različne ravni dohodkov. Glede na prvo 
skupino odgovorov, znanje dohodka in premoženja je dovolj za določitev razreda in je 
premoženje merilo za razvrstitev, kam sodijo ljudje. Citiranje mojstra železniške 
postaje iz kraja Liberec (5. največje mesto na Češkem): "Te piramide so rezultat 
premoženja/lastnine,  kot posledica kapitalizma. Direktor podjetja iz istega mesta: 
"Poglejte, družba je zgrajena na odnosu nekoga do lastnine, ki dominira nad oceno 
tega, kaj bom imel v primerjavi s tem, česar ne bom imel. "  
 
3. Anketiranci raje ne bi upoštevali izobrazbe kot ključ za določanje razreda; se 
bodisi razrešijo takšnega vidika ali pa verjamejo, da obstajajo še druge pomembnejše 
lastnosti. Anketiranci (pogosto ženske) sicer pogosto poudarjajo, da se ljudje z enako 
izobrazbo zelo razlikujejo v svojih dohodkih kot tudi v ekonomskem statusu. Moški 
učitelj iz Prage: »Poznam ljudi, ki bi s svojo izobrazbo morali pripadati delavskemu 
razredu, vendar jih položaj, ki ga imajo danes in njihov način življenja, razvršča v 
zgornji razred." Po drugi strani pa sama visokošolska izobrazba ne pomeni nujno  
višjega statusa, kot pove osebni asistent direktorja iz Prage: "Poznam veliko ljudi, 
čigar diplome so popolnoma neuporabne. Izobrazba ni vedno za kariero".  
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4. Zelo pogosto omenjen element delitve razreda je bil potrošnja in način 
življenja. Anketiranci na splošno govorijo o ravneh porabe, življenjskemu standardu, 
opredeljenem s tem, da si lahko (ali pa tudi ne) privoščijo nekaj. V posebnostih se 
tako moški kot ženske razlikujejo, kakor tudi posamezniki z nižjim / višjim statusom. 
Potrošnja zadeva hrano, izključno se nanaša na ženske z nižjim statusom. Pomočnica 
v trgovini iz kraja Liberec na Češkem je trdila, da različni razredi kupujejo hrano z 
različno ceno: "Nekdo iz nižjega razreda ne bi kupil zavitka, ki stane dvakrat toliko kot 
drugod. Član srednjega razreda bi ga kupil, ne glede na to." Drug vidik, omenjen pri 

razslojevanju, je nastanitev (in kako je opremljeno stanovanje od nekoga); še enkrat, 
večinoma so ženske pozorne na to, njihov status ni pomemben. Trdile so, da je višji 
razred prepoznaven po tem, da živijo v svojih hišah, po možnosti z bazeni. Drugo 
merilo, ki so ga uporabile, predvsem ženske pa tudi nekaj moških, je bilo, kako 
preživljajo družinske počitnice, npr. da bi lahko poslali otroke na smučarske izlete. V 
preteklosti je bilo to običajno, danes pa bi se revnejše družine borile, da bi našli 
denar. Po drugi strani pa je bilo tudi povedano, da čeprav bi lahko bogati šli 
kamorkoli, ne najdejo časa. Predvsem moški anketiranci so opozorili, da je lastništvo 
avtomobila merilo socialnega položaja. Dva moška višjega položaja sta videla tudi 
razlike v hobijih in športu. Direktor podjetja je pripomnil, da si revni ljudje ne morejo 
privoščiti dejavnosti, kot je tenis, golf, deskanje in jadranje. Dva druga moška, precej 
nižje uvrstitve, sta obsodila bogate za njihove ekstravagantne, snobovske zabave. 
Mojster železniške postaje iz kraja Liberec: "Novi bogataši se ločijo po zapravljanju 
denarja za neumnosti in zabave." Vendar pa je drugi človek (vodovodar) trdil, da je, 
kako nekdo porabi prosti čas in denar, lahko zavajajoče. "Lahko srečaš milijonarja, ki 
gre v lokal, se obnaša kot kdorkoli drug, in pije cenejše pivo. Potem so tu še tisti, ki 
imajo vsega tisoč evrov na svojem računu in se pretvarjajo, da so nekdo drug." 
Medtem ko so moški bolj osredotočeni na konjičke in/ali prostočasne aktivnosti, s 
katerimi se določi razred, ženske veliko bolj zanima, koliko se porabi za stroške 
gospodinjstva.   
 
5. Pri nekaterih anketiranih je bilo "socialno vedenje" pomembno; omenili so, kako 
nekdo govori, se obnaša. Frizerka in blagajničarka iz Prage sta povedali, da bi lahko 
ustrezno razvrstili svoje stranke, vendar je tako omenila tudi delavka v tovarni iz 
Prage, ki prav gotovo nima stika s strankami. Ženske so prevladale s komentiranjem 
manir, vendar pa tudi nekateri moški (upravitelj in mojster železniške postaje), ki 
pridejo v stik z ljudmi.  
 
6. Tudi osebni videz se nanaša na socialno vedenje, na katerega so spet večinoma 
opozarjale ženske. Torej, naredijo oblačila moškega ali žensko? Nekateri anketiranci 
so menili, da je vedenje veliko bolj pomembno kot izgled. Niso si predstavljali 
"izgleda", kako se nekdo obleče, marveč kakšne vtise daje oseba. Nekateri so 
poudarili, da lahko "izgled zavaja" in položaj nekoga ne bi smeli domnevati iz tega, 
kako oseba izgleda, ker bi bilo odvisno samo od tega, koliko denarja je bilo 
namenjeno za zunanjost. Citiramo serviserja iz kraja Liberec: "Za trenutek prenehajte 
kupovati zavitke za otroke in lahko jaz kupim Zoot obleko (moška obleka z visokimi 
hlačami in širokim suknjičem), ki vas ne bo naredilo pametnejšega." Delavka iz Prage 
tudi govori o tem, kako težavno je lahko povezovati izgled in razred, v katerega 
oseba res pripada: "Videz? Komajda. Poznam ljudi, ki dobro zaslužijo, vendar 
izgledajo zelo zanemarjeno." 
 
7. Dodeljevanje ljudi v razrede je odvisno od pretvarjanja ali igranja ali pod vplivom 
izmišljanja samega sebe. Anketiranci poudarjajo, da je možno, da "se obnašamo kot 
če" ali "prevzemati" določen položaj ne glede na realnost. Možno je, da bahavo 
prikažejo podobo, ki je ločena od realnosti. Več vprašanih se je sklicevalo na pomen, 

ki ga imajo pri tem mediji, zabavna industrija in VIP obsedenosti. Potem je tukaj tudi 
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več prevarantov v podjetjih in bogatih ljudi, ki uporabljajo dobrodelnost v njihovo 
korist. Veliko anketirancev je izrazilo odpor do tega. 
Sociološka pričakovanja so bila preprečena v raziskavi zaradi vprašanih, ki zavračajo 
kakršno koli povezavo med razredom in družino, iz katere nekdo prihaja; socialni 
položaj partnerja ter regionalne in etnične razlike. Na splošno, dodeljevanje ljudi v 
razrede se dojema kot večdimenzionalni pojav. S tem so laične teorije podobne 
splošnem teoretičnem konceptu večdimenzionalnih statusov (tj. sklop značilnosti, ki 
opredeljujejo status, avtorjev Machonina in Tuceka [1996], ki je sestavljen iz: 
izobrazbe, zahtevnosti delovnega mesta, položaja v vodstvu, prihodkov in kulturne 
dejavnosti). 
Vendar pa so anketiranci dali večji poudarek na potrošnjo kot na izobraževanje in/ali 
poklic. Ljudje razumejo razvrstitev v razrede, ki temeljijo na posameznih značilnostih 
v smislu njihovih osebnih izkušenj, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju ali 
pa jih opazijo v ljudeh, s katerimi so si blizu (ali ko delajo z drugimi ljudmi), kar je po 
okusu teorije Bottero [2005], ki dojema socialno razslojevanje zasidrano v 
vsakdanjem življenju ljudi. Tu sta tako spol kot socialni status vprašanih igrala 
pomembno vlogo.  
 
[1] Grant GA ČR – KJB 700280603. 30 hloubkových rozhovorů se zástupci různých 
profesí (od dělníků k manažerům) v Praze a Liberci, 2007. (Czech only) 
 
 
Literatura: 
Bottero, W. 2005. Stratification: Social Division & Inequality. New York: Routledge. 
Machonin, P., M. Tuček (eds.) 1996. Česká společnost v transformaci: K proměnám 
sociální struktury. Praha: SLON. (samo Češka) 
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VESOLJE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompeten
čne  

lastnosti 

Jasno 
izražanje 
in dobro 

predstavlja
nje 

 

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije

 

Poslušanje in 
replika

 

Dialog in 
razprava

 

Cilji 

 povečati sposobnosti jasnega samoizražanja 
 razviti sposobnosti uporabe neverbalne komunikacije 
 izboljšati sposobnost komuniciranja z drugimi 
 razviti sposobnost osredotočenja na določeno temo  
 izkoristiti pridobljeno znanje in ga uporabiti 

 povečati sposobnost radovednega spraševanja 

Čas 20 – 40 minut (odvisno od teme in števila učencev v razredu ) 

Lokacija notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Tabela, pisala,karton kot podloga za delovni list 

Opis 

 Ta dejavnost je pomembna potem, ko je bila tema VESOLJA že obravnavana; služi 
za "povzetek". Učitelj dobi povratne informacije, kako dobro je bil predmet v razredu 
razložen (razumljiv) in naučen. 

 Vsak učenec mora izbrati (ali pa mu pove učitelj) nebesno telo in to ohraniti zase, 
tako, da nihče ne more vedeti, na katero nebesno telo misli. Učitelj lahko poda 
seznam z možnostmi na tablo, seveda v skladu s tem, kar je učil v razredu.  

 Učenec sedaj mora postavljati vprašanja sošolcem, da odkrije, kdo je izbral 
določeno nebesno telo. Najbolje je, da se osredotoči na enega sošolca in mu 
postavlja vrsto vprašanj ter s tem odkrije, katero nebesno telo si je izbral. Npr: 
"Ali je tvoje nebesno telo samo v našem osončju? Ali tvoje nebesno telo kroži 
okoli sonca? Je tvoje nebesno telo planet? Je zemeljski planet (planeti podobni 
zemlji) ? Je na površini veliko žvepla? Je tvoje nebesno telo VENERA?".  Na 
vprašanja se lahko odgovarja le z DA ali NE. Če vprašanec ne ve, kako 
odgovoriti, se lahko obrne na učitelja. Učitelj lahko tudi omeji število vprašanj. 
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 Učenec prejme delovni list Tabela, kjer beleži posebnosti (samo od tistih učencev, 
katerih nebesno telo je pravilno identificiral).  

 Učitelj lahko ocenjuje uspešnost naloge s pogojevanjem števila odkritih nebesnih 
teles. 

 Alternativno: Učitelj pove učencu, katero nebesno telo naj predstavi v razredu in 
koliko podatkov naj predstavitev zajema. Učenec sam izbere, katere informacije 
bo podal, ne da bi razkril, za katero nebesno telo gre. Npr.: "Sem v prostoru, ki 
kroži okoli sonca, moja površina ni formirana, v moji atmosferi je veliko ……." 
Kdorkoli misli, da ve, katero nebesno telo je bilo predstavljeno, naj to napiše na 
delovni list; vsi učenci ali pa samo nekateri, naj delovni list tudi obrnejo. Učitelj 
ocenjuje dotičnega učenca za zagotovljeno informacijo (kakovost in količino) in 
tudi, koliko nebesnih teles je bilo ugotovljenih v razredu. V primeru, da podani 
podatki niso bili zadovoljujoči, lahko učitelj dovoli dodatno spraševanje, nikakor 
pa ne z neposrednim vprašanjem, npr: "Ali je to Neptun?", kar ni dovoljeno.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Učitelj je napovedal, da bo pri naslednji uri preverjanje znanja. 

Nasprotno ima lahko učenec pomanjkanje informacij o temi in ne 
more postavljati vprašanj, da ga učitelj oceni.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Koliko nebesnih teles ste identificirali? 
 Ste naredili kakšne napake? Kaj vas je zavedlo? 
 Ali je kdo od sošolcev napačno odgovoril? 
 Katero nebesno telo je bilo najtežje ugotoviti? 
 Si se naučil kaj novega? 
 Kaj je bilo težje: spraševati ali odgovarjati? 

Uporaba v 
razredih 

Fizika. 
Drugi: 
Kemija – učenec opiše element, snov, delitev mešanice, naravne 
snovi (ogljikove hidrate, maščobe, olja, beljakovine, itd.). 
Zgodovina – učenec opiše zgodovinsko osebnost. 
Geografija – učenec opiše mesto ali državo. 

Opombe 
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Delovni list: TABELA 
 
 

Tema:      Učenec:   

       

Sošolec 
Nebesno 

telo 
Nova 

informacija 
 Sošolec 

Nebesno 
telo 

Nova 
informacija 
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VULGARNOST 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in dobro 
predstavljanje  

 

 
Obnašanje v težkih situacijah  

 

Cilji 
 Povečati besedišče/besedni zaklad  
 odpraviti kletvice v vsakdanji rabi   

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija notranji prostor 

Viri in 
materiali 

 

Slovar sopomenk, slovnični priročnik, slovarji, internet 

Opis 

1) Ta vaja je zelo odvisna od učitelja in kako obvlada temo.  
 

2) Učenci napišejo na tablo kletvice, katere poznajo ali so na njih naleteli ali jih 
celo uporabljajo. Po navadi začnejo z blažjimi, nato pa nadaljujejo z 
močnejšimi, da testirajo reakcijo učitelja.   

 
3) Učitelj jih vseskozi sprašuje:  

"Kaj pomeni?" 
"Zakaj se jo uporablja?" 
"Kaj je resnična vsebina izraza, od kod izvira?" 

 
Primer: psica                 

 
 

Psica je pogosto uporabljena (sleng) beseda, ki je kljub temu vulgarna, če je 
namenjena ženski ali moškemu. Beseda je prvotno pomenila in še vedno 
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pomeni samica psa.  
 

Vztrajajte pri pojasnilu: 
Ta beseda za samico psa se je razvila v bolj splošen pomen: ženska, ki vam 
ni všeč. V teh primerih je psica nekakšen ženski kreten, čeprav bi feministke 
trdile, da izraz pogosto po krivici označuje vsako žensko močne volje in 
samozavestno. Mnogi moški se med seboj tudi kličejo »pes«, s čim 
namigujejo, da je drugi moški slabič in podrejen. Druga pogosta uporaba je 
kritizirati (ang. bitching) ali stokati (ang. to bitch and moan), kar pomeni, da 
se pritožuješ o nečem. 
Namerno napačno napisano kot "ang. bitchez" se zdi v redu, celo ljubeče. V 
ameriški rap subkulturi je praktično vsaka ženska psica, beseda pomeni 
sinonim za žensko.  

 
4) Če učitelj meni, da je koristno, lahko zaprosi razred, da ustvarijo bazo 

podatkov za besednjak, kjer so napisane tako besede kot njihov pomen.  
 

5) Skupaj z razredom lahko učitelj poskuša opredeliti na preprost način, kaj je 
bistvo kletvic in kako se jih uporablja v narečju.  

 
6) Dobro bi bilo, da bi zaključili temo s pripombami o tem, da so vulgarne 

besede nič drugega kot oblazinjenje govora, dokaz čustvenega stanja nekoga 
in/ali jezikovna nezadostnost. Razred se mora zavedati, da se z uporabo 
kletvic pridružijo določenem socialnem sloju - ali res želijo pripadati tja?  

 

Tveganja in 
priporočila  

 

Pred vključitvijo v to dejavnost, poskrbite, da vam ni nerodno 
z vulgarnostjo in da ste sposobni uporabljati kletvice.  
 
Pripravite seznam kletvic, na katere naletite pogosto.  
 
Učitelj bi moral imeti možnost, da pojasni izraze, kot so tabu, 
vulgarnost, čustveno stanje, družbeni sloji, jezikovna 
nezadostnost in ostale. Pogosto zmotno menimo, da naši 
učenci vedo vse te besede in njihov pomen. To velja tudi za 
besede, katere se nam zdijo običajne.  
 
Od te lekcije naprej moramo zahtevati od naših učencev, da se 
izogibajo kletvic, koliko se jih lahko. Če nam uspe priti v stik z 
drugimi učitelji in jim damo vedeti, kaj počnemo v 
posameznem razredu, bo to zagotovilo bolj usklajeno 
prizadevanje za izboljšanje. Vztrajnost pa je tisto, kar šteje. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se počutili na začetku učne ure, ko ste izvedeli, 
kaj boste delali?  

 Kaj pomeni beseda tabu?  
 Kaj je bilo težko in kaj je bilo lahko pri nalogi in zakaj?  
 Ste se naučili česa zanimivega zaradi te dejavnosti?  
 Kaj vas je presenetilo?  
 Kako vam so bile všeč sklepne ugotovitve?   
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Uporaba v razredih 

Materni jezik, etika in družba (državljanska vzgoja), razredne 
ure (preprečevanje tveganega vedenja)  

 

Opombe 
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ZID MNENJ  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Jasno izražanje in 
dobro predstavljanje  

 

Zavestna uporaba 
neverbalne 

komunikacije 

 

 
Obnašanje v težkih 

situacijah  

 

Cilji 

 izkusiti biti nemočen  

 čutiti odgovornost za dokončanje naloge 

 razviti komunikacijske spretnosti 

 razvijanje sposobnost poslušanja drugih 

 ohraniti stik v težkih razmerah 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

Primerni prostori 

Opis 

1) Učitelj razdeli razred na dve polovici, ki se postavita v nasprotujočo se vrsto.  
"Vrste morajo biti v formaciji - ne smete pa se približati drug drugemu. Za eno minuto 
prva skupina, ki jo imenujem, govori žaljivke njihovim nasprotnikom. Tisti na drugem 
koncu se ne smejo odzvati na kakršen koli način, bodisi pasivno ali aktivno. Ko čas 

poteče, se boste zamenjali. " 

Možnosti: lahko se uporablja samo šepet; ali sikanje; ali kretnje, itd.  
2) Različica 2: Učenci govorijo komplimente drug drugemu in se hvalijo.  

3) Različica 3: Učenci posredujejo informacije o temi (voda; kemične sestavine, 
zdravila, hrana, seks, pravo, itd.), namensko vstavljajo napake in poškodovane 
podatke v svojih izjavah. Druga skupina mora odkriti napake in nepravilnosti, jih 
utemeljiti in se odzvati mirno in neprizadeto.  
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Tveganja in 
priporočila  

Dejavnost je načeloma primerna za vse starostne skupine.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj vas je presenetilo? 
 Kako ste se počutili? 

 Ali veste za podobne situacije, ko bi se počutili nemočne? 
 Je bilo težko govoriti ljudem žaljivke? 
 Je bilo težko biti na drugi strani, ko ste poslušali 

neprimerne besede in se niste mogli odzvati? 
 Ste čutili potrebo, da bi izpodbijali napačne izjave? 
 V kakšnem položaju bi raje bili v boju? 
 Ali se vaši argumenti pogosto začnejo s kričanjem in 

končajo v pretepu? 

Uporaba v razredih Etika in družba (državljanska vzgoja), šolski izleti  

Navdih 
HOPPE, Siegrid; HOPPE, Hartmut. Sociálně psychologické hry 
pro dospívající. Praha: Portál, 1998. 1st ed. 
ISBN 80-7178-434-6 

Opombe 
 
 

 


