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Dragi učitelji, 

v tem delu priročnika se nahaja vzorec vaj za uporabo pri učnih urah za 
kompetenco sodelovanja. 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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ABECEDNI ZABOJ      

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj 

 

Fleksibilen 

odziv 

 

Vzdušje v 

skupini 

 

Povratne 

informacije 

 

Cilji 

 Aktivno prizadevanje za dosego skupnega cilja 

 Delati v skladu z navodili 

 Zagotoviti utemeljitve posameznikovega mnenja  

 Obravnavati in upoštevati mnenja drugih brez 

predsodkov 

 Zagotoviti spodbudo za delo v ekipi 

Čas 45 minut 

Lokacija V zaprtih prostorih 

Viri in 

materiali 

Delovni list: Abecedni zaboj, inspiracijski predlogi za 

učitelje, štoparica, stojalo z listi (flipchart) in tabelo: 

Abecedni zaboj, komplet barvnih papirnatih kartic, 

barvna pisala, lepilo za papir 

Opis 

1. Učitelj sporoči učencem temo katero bodo obravnavali (Načela in 

vrednote demokracije) in poda navodila za začetek: 
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“Delali boste v skupinah.” 

“Vsaka skupina bo prejela delovni list z abecedno tabelo.“ Tabela 

ima 26 polj, vse razen ene pustimo za črke; zadnje polje pripada 

Joker-ju.” (Dokler učenci niso seznanjeni z abecednim zabojem, 

mora učitelj demonstrirati.) 

“Vaša naloga je, da v vsa polja napišete ustrezne besede, ki vam 

pridejo na pamet v vezi s pojmom demokracija. V svoji skupini, 

boste predlagali besede, ki mislite, da se nanašajo na pojem 

demokracija. Nekdo v vaši skupini bo zabeležil vse besede v tabelo. 

Prepričajte se, da je vsaka beseda dodeljena primernem področju, 

glede na prvo črka besede. Poskusite se držati samostalnikov, če je 

to mogoče. Naveden primer: »Demokracijo dojemam kot 

odgovornost do sebe kot drugih«. Zato bi morali napisati 

odgovornost v O-polje.” 

“Ni potrebe po vrstnem redu od ene do druge črke. Lahko skačete 

po abecedi, brez vrstnega reda. Polje joker nudi možnost, da tam 

zapišete Navodila: 

“Vsem skupinam bom dal papirnate barvne kartice in označevalec 

(marker).” Nato jih razdeli učencem. “Sedaj boste besede, do 

katerih ste prišli tekom vaje, prenesli s tabele na kartice. Vsi 

podatki s tabele ne bodo uporabljeni. Delali boste tako: 

RUMENA skupina naj prenese le besede iz prvega stolpca tabele. 

ORANŽNA skupina naj prenese le besede iz drugega stolpca tabele. 

ZELENA skupina naj prenese le besede iz tretjega stolpca na tabele. 

MODRA skupina naj prenese le besede iz četrtega stolpca na tabele. 

Ko boste ste končali, morate pojasniti zakaj vam določena beseda 

pride na misel, ko pomislite na demokracijo. Svoj razlog boste 

morali razložiti razredu. Sami se boste odločili ali boste imeli le 

enega člana skupine, ki bo predstavljal (nastop pred ostalimi 

skupinami) celotno skupino ali boste vsi imeli nastop. 
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Prav tako boste namestili kartico z izbrano besedo na tabelo in v 

pravo okno.” (Učitelj pokaže na stojalo z listi.) “Na voljo imate lepilo. 

Ponavljam, čas za to nalogo je omejen in sicer na samo 7 minut.”  

2. Učitelj napove da lahko pričnejo, zažene štoparico in opazuje kako 

skupine napredujejo. 

3. Ko poteče čas, učitelj pokliče skupine eno za drugo, da pridejo 

naprej in argumentirajo njihovo izbiro besed pred stojalom z listi in 

karticami. V primeru da niso pokrili vsa polja (morda je težko najti 

besede, ki se začnejo na specifično črko), spodbudi ostale skupine 

da pomagajo ali pa celo sam pomaga. 

4. Po komentiranju in utemeljevanju svoje izbire, učenci in učitelj 

skupaj opredelijo, kaj demokracija dejansko pomeni, tako negativne 

kot pozitivne lastnosti demokratičnega vladanja. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Učitelj ne sme biti presenečen, da bo verjetno 

rešitve nekaterih skupin z bolj negativnimi 

značilnostmi.  

Orodje abecedni zaboj je prilagodljiv in se lahko 

spremeni na več načinov, na podlagi časa in 

materialnih vidikov. 

Rezultati skupinskega dela so javno najbolje 

prikazani s tabelami v razredu. Lahko služijo tudi 

kot koristen opomnik. 

Medtem ko se nadaljuje s temo in se jo razvija, bi 

lahko kasneje sledila fizična demonstracija 

začetnega teoretičnega dela. 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ste med delom v skupini bili v soglasju 

(skupna odločitev)? 

 Ste izbrali vodjo svoje skupine? 

 Če ste ga izbrali, je bolj prispeval ali je bolj 

organiziral naloge (določal naloge)? 

 Kaj je oteževalo skupno odločitev? 

 Kaj ste naredili, ko se niste strinjali? 

 Ste se morali držati nazaj, ko se na 

določenih točkah niste strinjali? 

 Ali ste morali pogosto spremeniti svoje 

prvotno mnenje?  
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Uporaba v 
razredu 

Aktivnost se lahko uporablja pri večini predmetov, 

ki se jih poučuje (npr., družbene vede). 

Inspiracijski predlogi zagotovijo  učitelju predmete 

primerne za Abecedni zaboj; lahko služi kot hitra 

osvežitev spomina za učitelja in/ali smernice za 

tiste skupine, ki zaostajajo. 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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Delovni list: ABECEDNA TABELA  

    

A B C Č 

    

D E F G 

    

H I J K 

    

L M N O 

    

P R S Š 

    

T U V Z 

    

Ž    
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Inspiracijski predlogi za učitelje 
 
A – amnestija, aktivnost, azil, alkohol, ateizem, 
atomska 
 
B – bulimija, banka, budizem, bankrot, borza,     
bomba, bolezen, bolnica, bog 
 
C – cerkev, civilizacija, carina, celibat, car, civilist 
  
Č – časopis, ček, čudež, čas 
  
D – državljan, dobrodelnost, denar, demonstracija, 
dolg, diktatura, demografija, dejstva, dom, delo, družba, davki, 
direktor 
 
E – ekstremizem, enakost, Evropska unija, energija, ekosistem, 
ekipa, elektrika 
 
F – Facebook, fašizem, funkcija, feminizem, Fukushima, fantazija, 
fascinacija, fevdalizem 
 
G – GPS, geologija, genocid, glasba, Google, genetika, glasovanje 
 
H – heroj, hitra hrana, harmonija, hierarhija, homogenost, hiša 
 
I – institucija, informacije, individualnost, izolacija, internet, 
izseljevanje, ironija, industrija, imperializem  
 
J – jezik, javni zavod, javnost 
 
K – korupcija, koalicija, kultura, kazen, konec, kontakt, kredit 
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L – ljubezen, logika, limit, lobij 
 
M – meja, musliman, mediji, minister, moč, mir, moralnost, mit, 
morje  
 
N – nadzor, narava, norost, nacizem  
 
O – organ, odnos, obveznica, oddajanje, osamljenost, organizacija 
   
P – plačila preživnine, pogodba, podjetje, potrpežljivost, predsednik, 
pravila, pohlep 
  
R – računi, računalnik, revščina, razvoj, referendum, regija, rasizem 
S – sprejetje, sporazum, splav, sodelovanje, strelno orožje, starost, 
sovraštvo, standard, suženjstvo, sodišče  
 
Š – šola, špekulacije, šport  
 
T – toleranca, tujec, terorist, tekma, trg, televizija, tehnologija, 
tempelj  
 
U – ustava, uspešnost, usoda, upanje 
 
V – vojska, vrtec, vera, veselje, vizija, vest, vozilo, vesolje, vlada, 
varovanje, valuta, vodstvo  
 
Z – zveza, zloraba, zločin, zgodovina 
 
Ž – življenje, žival, žalovanje   
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AMAZONSKI GOZD 
 

Starostna 

skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj  Fleksibilen 

odziv 

 

Vzdušje v 

skupini 

 

Povratne 

informacije 

 

Cilji 

 Spodbujati pozitivne odnose v skupini preko 

skupnih izkušenj 

 Pridobiti izkušnje skozi skupinsko reševanje 

naloge 

 Povečati sposobnost za fleksibilen odziv 

Čas 30 minut 

Lokacija V zaprtih prostorih / zunaj 

Viri in 

materiali 

Dovolj dolgo vrv, da se jo lahko vsi člani skupine 

(stojijo en ob drugem) držijo. 

Opis 

1. Učitelj položi dolgo vrv na tla in predstavi vajo: 

"Zdaj smo na krovu Boeinga 747, na ekspediciji: 

Načrtujemo, da bomo dosegli najvišje jezero v južni Ameriki, 

jezero Titicaca (nadmorska višina 3812 m) v centralnem delu 

Andov. Zato smo na poti v Peru in let poteka dobro. Vsi so 

veseli;    pravkar ste imeli kosilo. Varčujete z energijo in 

močjo, potrebovali jo boste za avanturo."  

"Že nekaj časa letimo nad Amazonijo. Kaj pa sedaj? Imamo 

nekaj turbulence. Še slabše – letalo postane neobvladljivo in 

mora pristati v sili! Pod nami je gost deževni gozd. Vse bližje 

je, letalo začne razpadati v zraku. Vse izstreli s sedežev, 

padejo. Ampak imeli ste srečo – padli ste na krošnje dreves, 
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vsem se je uspelo obdržati na vejah! “ 

2. Učitelj predlaga učencem, da se postavijo v linijo ob vrvi, na 

kateri stojijo. 

3. Na tej točki postane učitelj šaman amazonskega plemena, ki se 

pojavi med posamezniki v skupini visoko v lianah (vzpenjavke 

dreves). On jim bo pomagal nazaj na varno, če pokažejo enako 

stopnjo povezanosti kot njegovi ljudje. Morajo upoštevati 

njegova navodila in sodelovati v nalogi, ki jo določi. Ker vsi 

»hengajo« v lianah, se lahko premikajo le pod pogojem, da se 

ena noga vsakega študenta dotika liane. 

 

Naloga skupine je, da se razvrstijo po (na primer): 

 datumu rojstva  

 abecedno 

 številu gumbov na svojih oblačilih 

 prevladujočih barvah svojih oblačil, od najtemnejše do 

najsvetlejše  

 svojih najljubših predmetih v šoli 

 njihovi višini 

 barvi oči 

 hobijih 

 najljubši jedi 

 splošnih značilnostih 

 

4. Ko je naloga končana, se analizira, učitelj začne razpravo med 

učenci, o njihovih izkušnjah. 

5. Učitelj zaključi z razpravo o osebnih vtisih. Morda je aktivnost 

vodila k boljšem spoznavanju sošolcev ali pa se je celoten 

razred zbližal ... 

 

Tveganja in 
priporočila 

Nalogo se lahko oteži s prepovedjo pogovarjanja 

med učenci in/ali jim zavežemo oči. Če želi učitelj 

testirati, kako dobro bi ekipa delovala pod 

stresom, omeji čas za vsako aktivnost. 

Pazi glede discipline; poskrbi, da so jasno 
določena pravila obnašanja, saj se lahko najde 

kdo, ki bi ignoriral ali celo bojkotiral skupno 

aktivnost. 

Učitelj mora jasno pokazati, kako bo odreagiral, 

če bi učenec, »potisnil« drugega, kar bi ga prisililo 

da spusti liano. Lahko se takoj odzove ali pa si bo 
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to zapolnil in se odzval kasneje? 

Nasveti za možnost uvrstitve učencev z uporabo 

jezikov: 

• Dobijo kartice z besedami (skupin bo več) 

in morajo smiselno sestaviti stavek s temi 

besedami 

• Dobijo kartice z besedami (skupin bo več) 

in jih morajo razporediti glede na to, kater del 

govora predstavljajo (samostalniki, pridevniki, 

zaimki, številke, itd.) ali primere 

sklanjatev/spregatev (če je možno) 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj je bilo najtežje pri nalogi? 

 Kaj je pomagalo skupini do uspeha? 

 Kako vam je uspevalo delo znotraj pravil 

igre? 

 Kdo je aktivno sodeloval v vaji in kdo ne? 

Zakaj? 

 Komu se ni uspelo vključiti v vajo in zakaj? 

 Ste lahko ponudili pomoč? 

 Ste lahko vprašali za pomoč?  

 Ste spodbujali drug drugega? Kako je to 

vplivalo na reševanje nalog? 

 Ali so bili kakšni konflikti? 

 Je kdo prevzel pobudo, kot vodja? 

Uporaba v 

razredu 
Športna vzgoja, razredna lekcija, šolski 

izleti/tabori, materni jezik, tuj jezik 

 

Navdih 

 

 

Opombe 
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EUROPA EXPRESS 
 

Starostna 

skupina Srednje šole, vsi letniki  

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj 

 

Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 Aktivno sodelovati pri doseganju skupnega cilja 
 Zagotoviti utemeljitve posameznikovega mnenja 

 Objektivno upoštevati mnenja drugih in jih 
spoštovati 

 Se zavedati skupinskih predsodkov in predsodkov 

posameznika  
 Spodbujanje ekipe 

Čas 45 minut (odvisno koliko časa vzame analiziranje) 

Lokacija Zaprti prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Europa Express, pisala, stojalo z listi, 
barvna pisala, štoparica 

Opis 

2) Učitelj razdeli kopije delovnega lista Europa Express. Učenci 
izberejo tri potnike na vlaku, s katerimi bi radi delil kabino, na daljšem 
potovanju. Prav tako so morali izbrati tudi tri potnike, s katerim ne bi 
radi potovali. Imajo 10 minut časa. 

3) Ko poteče čas, učitelj razdeli učence v skupine od 4 do 5 na 
skupino. V skupinah učenci delijo svoje odločitve in razkrijejo merila, ki 

jih uporabljajo. Člani skupine se morajo dogovoriti in strinjati o izbiri 
potnikov. Imajo 15 minut časa. 

4) Na tabli, skupina zapiše imena skupno izbranih potnikov ter 
njihova merila za izbor.  

5) Skupine predstavijo svoje delo. 

6) Aktivnost se zaključi z razpravo. 
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Tveganja in 
priporočila 

Potrebno je poudariti, da ni bilo dovolj informacij ter 
časa za oceno potnikov (podobno kot pri prvem 
vtisu). 

Nasvet za pouk maternega jezika: Napišite lastnosti 

izbranega potnika 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako vam je šlo delo v skupini? 
 Je v skupini prišlo do spremembe v 

ocenjevanju potnikov? 
 Kaj olajša in/ali otežuje sporazum? 
 Kaj ste naredili, ko ni bilo možno doseči 

dogovora? 
 Si se moral veliko držati nazaj, kadar se nisi 

strinjal z rešitvijo dela naloge? 
 Si moral pogosto spremeniti prvotno stališče? 

 Kateri stereotipi so postali jasni? 
 Kako nastanejo stereotipi? 

Uporaba v 

razredu 
Družbene vede, materni jezik 

 
Navdih  
 

 

Opombe 
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Delovni list: Europa Express 

 

Sedaj ste na krovu vlaka EUROPA EXPRESS, 

na poti od Lizbone do Prage. Potovanje bo 

trajalo teden dni in v vaši kabini bodo še trije 

drugi potniki. 

 

• Srbski vojak iz Bosne 

• Švicarski borzni posrednik močnejše postave 

• Italijanski DJ oblečen v top blagovne znamke 

• Afričanka, ki prodaja ročno izdelane izdelke 

• HIV-pozitiven mlad umetnik 

• Rom, ki potuje proti Slovaški 

• Baskovski nacionalist, ki redno potuje v Rusijo 

• Slep glasbenik iz Avstrije, ki neprestano igra svojo harmoniko 

• Ukrajinski delavec, ki se ne želi vrniti domov 

• Romunka (dama) srednjih let, ki potuje brez vize z dojenčkom v naročju 

• Stilsko oblečena Nizozemska feministka 

• Obritoglavec (Skinhead) s Švedske, ki jih je že nekaj popil 

• Angleški nogometni navdušenec, na poti na tekmo  

• Poljska prostitutka z Berlina 

• Nemški raper, ki živi kot se mu zdi primerno  

• Francoski kmet s košaro zrelih, smrdljivih sirov 

• Kurdski begunec, ki živi v Nemčiji in je na poti v Egipt 

• Češki državljan, ki je ravnokar bil spuščen iz Portugalskega zapora 

 

Potniki, ki bi jih želeli imeti v svoji kabini/vagonu: 

 

 

 

 

 

 

 

Potniki, katere ne bi želel imeti v svoji kabini/vagonu: 
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KAMNITA PLOŠČA LYONESSE  
 

Starostna 

skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti  

Skupen cilj   Fleksibilen 
odziv 

  

Vzdušje v 
skupini  

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 Aktivno prizadevanje za dosego skupnega cilja 
 Aktivno utrjevanje znanja 
 Delo z informacijami 

 Deljenje informacij 
 Rešiti matematični problem 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Kamnita plošča Lyonesse – navodila za 
skupine, delovni list: Kamnita plošča Lyonesse – 
informacije, pisala, papir, škarje. 

Opis 

1. Pred začetkom naloge mora učitelj razrezati delovni list: 

Kamnita plošča Lyonesse – informacije v trakove in zagotovi 
zadostne količine trakov, glede na okoliščine.  

2. Učitelj razdeli razred v skupine po 5 do 6 učencev in posede 
skupine čim dlje med seboj (da se lahko lažje skoncentrirajo na 
nalogo). Vsaka skupine prejme kopijo delovnega lista: Lyonesse 
– navodila za skupine. Takoj ko ga preberejo, razdeli učitelj še 

trakove, vsaka skupina mora prejeti isto št. trakov, tako da ima 
vsak član skupine zadostno količino informacij.   

3. Učitelj opazuje skupine pri delu, brez da se vmešava in beleži 
potek za kasnejše povratne informacije. Določi čas za izvedbo 
naloge.    
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4. Ko čas poteče, predstavijo skupine svoje rezultate. Te se preveri 
ali pa predstavi rešitve učitelj (idealno bi bilo, da dijaki uspešnih 

skupin sami predstavijo rezultate) 

5. Aktivnost je zaključena s povratnimi informacijami in razpravo. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Naloga bi morala trajati 30 minut.  

Za nadaljevanje aktivnosti lahko uporabimo Torto 
sodelovanja.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se lotili celotne naloge? 
 Kako dolgo je trajalo, da ste ugotovili, da je 

nekaj informacij nepomembnih? 
 Kako točno ste se spopadli z različnimi 

nalogami? 
 Kaj je pomagalo in kaj vas je oviralo pri 

doseganju dogovora? 

 Kaj je prispevalo k zmagi vaše skupine?  
 Kaj je povzročilo vaš neuspeh? Kaj bi naslednjič 

naredili drugače? 

 Kaj ste spoznali zahvaljujoč tej aktivnosti?  
 

Rešitve 

Pravilen odgovor je: Tueplus. 

 Kamnita plošča je kvadraste oblike in ima 
prostornino 50,000 kubičnih »stopal«, ki je 
hkrati tudi število potrebnih »kvadrov« za 
njegovo izgradnjo. Kvader ima obliko kocke s 
stranicami dolgimi 1 stopalo (12 centimetrov)  . 

 Ploščo gradi skupina osmih ljudi, vsak od njih 

pa bo postavil 150 kvadrov v enem »šinku«. Na 
dan delajo po 7 »šinkov«, kar znaša 8,400 
položenih kvadrov na dan.  

 Tako bo kamnita plošča končana šesti dan (peri 
dan v Lyonesse tednu, je dela prost dan) 

Uporaba v 
razredu 

Matematika 

Navdih http://mathforum.org 

Opombe 
 
 

 
 

http://mathforum.org/
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Delovni list: Kamnita plošča Lyonesse  

 

Navodila za skupine 

 

Nekje med jugozahodno obalo Anglije, kjer se njihovo ozemlje konča in med 
otoki Isles of Sicilly (otoki Velike Britanije) se je včasih nahajal otok Lyonesse. 
Tako je tam stal grad kralja Arturja imenovan Camelot. Tako kot Atlantis je 
skrivnostno izginil tudi Lyonesse. Vse kar je ostalo so legende.   
 
 
Ampak ni nobenega razloga zakaj ne bi otok obiskali z našo domišljijo. Na otoku 
Lyonesse prebivalci trenutno pripravljajo velikansko kamnito ploščo v čast 
njihovemu voditelju. Okrašena bo z masivno zlato piramido na vrhu. Konica 
piramide bo odbijala sonce tako, da bo vidno daleč naokoli in služila prihajajočim 
ladjam za vodilo.      
 
Vaša naloga je preprosta: Vse kar morate storiti, je izvedeti na kateri dan bo ta 
veličasten spomenik končan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KOMPETENCA ZA SODELOVANJE / DEJAVNOSTI                                                               21 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

Delovni list: Kamnita plošča Lyonesse 

Informacije 

 

Narežite na trakove. 
 
 
Osnovna enota časa v Lyonesseju je en dan. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Dan Lyonessea je razdeljen na »šinke« in »ponke«. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Kamnita plošča ima obliko kvadra. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Dolžina plošče je 50 »stopal«. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Višina plošče je dvakrat večja od dolžine. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Širina plošče je desetkrat manjša od njegove višine.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Kamnita plošča je zgrajena iz rdečkastih kamnitih kvadrov. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Posamezni kvadri imajo izrezljan relief. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Vsak relief je dvakrat pozlačen . 
 
------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 
Tisti dan ko bo vstavljen zadnji kvader v kamnito ploščo bo na vrh postavljena 
Piramida.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
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Zlata piramida je že končana in jo trenutno skladiščijo v prvem dvorišču na 
gradu Camelot.  
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
 
Piramida je neprecenljiva.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Kvadri so navadne oblike, volumen je 1728 kubičnih centimetrov. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

 
Kvadri so v obliki kocke, z 12 cm dolgimi stranicami. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Dva stopala = 24 centimetrov. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Lyonessevki teden ima pet dni. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Prvi dan Lyonessevkega tedna je imenovan Monminus. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Drugi dan Lyonessevkega tedna je imenovan Tueplus. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Tretji dan Lyonessevkega tedna je imenovan Median. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Četrti dan Lyonessevkega tedna je imenovan Mermatimes. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Peti dan Lyonessevkega tedna je imenovan Deprest. 
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------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Delovni dan v Lyonessu ima 9 »šinkov«. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Vsak delavec Lyonessea, ki dela na kamniti plošči mora imeti 16 »ponkov« 
počitka na delovni dan. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
 
1 »šink« ima 8 »ponkov«. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
10 skupin Lyonessanov se izmenjuje pri delu na kamniti plošči. Vsaka skupina bo 
tukaj delala en dan.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
V vsaki skupini je osem moških in dve ženski. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Samo ena gradbena skupina lahko v nekem trenutku dela na kamniti plošči.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Lyonessenska enota teže je »lot«. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Vsaka skupina ima enega člana, ki ne sodeluje pri delu kot ostali, ampak skrbi za 
izvedbo zahtevanih verskih opravil. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

 

Vsaka skupina ima enega člana, ki ne sodeluje pri polaganju kvadrov kot ostali, 

ampak skrbi za organizacijsko delo v skupini.  
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
V času enega »šinka« bo vsak graditelj položil 150 kvadrov.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Gradnja se je začela dan po Deprestu, ki je dela prost dan.  
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------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
Rdečkasta barva je povezana z Lyonessansko vero . 
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KOCKA 
 

Starostna 
skupina 

Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj  Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v skupini Povratne 
informacije 

 

Cilji 
 Aktivno prizadevanje za dosego skupnega cilja 
 Se zavedati koliko prispeva zamenjava vlog v 

skupini 

Čas 35 minut 

Lokacija V zaprtih prostorih 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Opazovalec, štoparica, majhna nagrada za 
zmagovalno ekipo, 15 listov A4, škarje, lepilo, ravnilo, 
svinčnik za vsako ekipo, vzorec kocke 

 

Opis 

1. Učitelj razdeli razred v skupine od 4 do 6 učencev ter jim svetuje 

naj poiščejo ustrezno mesto z veliko prostora, kjer bodo lahko 
delali. Izbere učenca-opazovalca za vsako skupino – to je 
pomemben položaj. Čeprav opazovalec na začetku ne bo vključen v 

nalogo, se bo njegova vloga razvijala tekom aktivnosti in lahko na 
koncu igra ključno vlogo pri uspehu skupine. 

2. Za začetek, razdeli učitelj ustrezno preglednico opazovalcem in 
pojasni: "Vaša naloga je, da opazujete kako vaša skupina opravlja 

delo, kdo ima ideje, kdo je aktiven, čigave ideje so dobre, ampak 
ne uspe z njimi prepričati drugih ali obratno, svoje ideje preveč 
vsiljuje. Opazujte, zapisujte si ampak ne smete se vmešavati!" 

3. Nato učitelj razdeli delovno gradivo za vsako skupino, prosi učence 
naj sestavijo model kocke (6cm dolgi robovi). Imajo 10 minut, da 

opravijo nalogo.  

4. Med delom skupin, se učitelj sprehaja po razredu, opazuje 
opazovalce, če opravljajo svojo nalogo. Lahko jim svetuje s 
predlogi, na kaj morajo paziti, kje so šibke točke, itd. 

5. Ko čas poteče, pusti učitelj opazovalcem da se pridružijo svoji 
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skupini. Razloži, da kot oddaljeni opazovalci, so morda opazili 
pomembne stvari kako je potekalo delo, kaj je bilo dobro za 

skupino in kaj ne. Zato bodo od sedaj naprej postali vodje in vodili 
napredek svojih skupin. 

6. Učitelj določi nove naloge: "Sedaj morate izdelati še štiri identične 
kocke, v najkrajšem času. Skupina, ki prva konča nalogo bo 
zmagala." 

7. Učitelj omogoči, da pričnejo. Ko so končali, nagradi zmagovalno 
ekipo in izzove ostale, da delijo svoje izkušnje glede sodelovanja 
skupine.   

 

Tveganja in 
priporočila 

Če se zgodi, da v začetnem skupinskem delu, učenci ne 
uspejo narediti kocke, je dobro da ima učitelj že 
sestavljeno kocko, jo pokaže kot primer, kako jo 
narediti, pred začetkom drugega dela vaje.  

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako vam je uspelo? 
 Kako težko je bilo? 
 Kaj so opazili opazovalci? 

 Je bil kdo vodja v vaši ekipi? 

 Je bilo težje biti opazovalec ali kasneje vodja 
skupine? Zakaj? 

 Ali so izkušnje, ki ste jih dobili kot opazovalec 
kasneje kakorkoli pomagale? 

 Po prvi in drugi nalogi, ste morali spremeniti 
vlogo? Kako je bilo? 

 Kaj je pripomoglo k temu, da je vaša ekipa 

zmagala? 
 Kaj ste spoznali tekom te vaje - aktivnosti? 

 

Uporaba v 
razredu 

matematika 

Navdih 

Hansen Čechová, Barbara. Nápady pro rozvoj a 

hodnocení klíčových kompetencí žáků, Portál, 

Praha 2009 

Opombe 
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Delovni list: Opazovalec 
 
 
Vaša naloga je, da opazujete kako vaša skupina opravlja delo, kdo ima ideje, 
kdo je aktiven, čigave ideje so dobre, ampak ne uspe z njimi prepričati drugih ali 
obratno, svoje ideje preveč vsiljuje. Opazujte, zapisujte si ampak ne smete se 
vmešavati. 
 

Je bilo skupini jasno kaj je naloga? 

 

Pred reševanjem naloge se je skupina kaj ustavila in razmislila? 

 

Ali so se dogovorili o strategiji? Kaj je bila strategija? 
 

Je bilo kaj napetosti in/ali glasnejših argumentov? 

 

Ali je katerikoli član skupine prevzel vlogo vodilnega? 

 

Kakšne so bile ovire tekom naloge? Je kaj na kar moramo paziti ali se izogniti 

prihodnjič? 

 

Kaj je pomagalo pri reševanju naloge? Kaj je potrebno obdržati za naslednji 

krog? 

 

Je na skupino vplivalo delo drugih skupin? 

 

Je bilo kaj delitve nalog v skupini? 

 

Ostala opazovanja in pojasnila: 
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KOFIJEV MENI 
 

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenč

ne lastnosti 

Skupni cilj Fleksibilen 
odziv 

  

Vzdušje v 
skupini 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 Pridobiti izkušnje z reševanjem skupinske naloge 

 Ustvariti pogoje za dobro sodelovanje  
 Pridobiti izkušnje v reševanju nalog, kjer so znotraj 

skupine prisotna različna mnenja 
 Povečati sposobnost fleksibilnega odziva glede na 

potrebe skupine 

Čas 90 minut (lahko jo razdelimo na 2 šolski uri) 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Tabele, (Vitamini, Minerali v hrani), Meni 
Delovni list za učitelje: Življenje v Keniji, Banane, Pravilne 
izbire 
Štoparica, flipchart, markerji, lepilni trak 

Opis 

1) Učitelj prične s spraševanjem razreda: 
- "Kaj ste imeli včeraj za večerjo?" 
- "Kaj ste imeli za zajtrk?" 
- "Kaj po navadi jeste za kosilo ob nedeljah?" 

- "Kaj je vaša najljubša jed?" 
2) Nekaj odgovorov zabeleži na tablo. 

 
3) Učitelj razdeli učence v skupine po 4. Vsaka skupina prejme dva 

markerja (za uporabo na flipchat papirju; eden je rdeč) in 
flipchart papir. Učitelj poda navodila: 

"Naloga skupin je priprava tedenskega menija. Meni mora biti 
zastavljen tako, da vsak od vas jé dobro, okusno, zdravo in da so z 



 
KOMPETENCA ZA SODELOVANJE / DEJAVNOSTI                                                               29 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

obroki zadovoljni vsi. V primeru, da kaj ne marate, na primer 
špinačo, jo lahko odstranite iz menija ampak jo morate nadomestiti 

z nečem drugim. Zamenjava mora biti podobna/blizu temu kar ste 

odstranili. Zagotoviti morate vsaj tri obroke na dan. Če ste navajeni 
tudi malic/prigrizkov, lahko vključite tudi te. Pri tej vaji ne 
uporabljati rdečega markerja. Imate 10 min za delo." 

 
4) Ko čas poteče, poda učitelj novo nalogo vezano na meni: 
"Vse skupine so sedaj pripravile tedenski meni. Ampak moramo 

nadaljevati in povečati uporabnosti pripravljenega dela. Vsaka 
skupina bo prejela kopijo delovnega lista: Tabele, s podatki o 
vitaminih in mineralih, katere vsebuje hrana in so ključnega 
pomena za naše zdravje in pravilno delovanje telesa. Poleg imen 

vitaminov in mineralov, so navedeni tudi njihovi učinki in v 
nasprotnem primeru, kaj pomeni pomanjkanje za naše telo. Morali 
boste premisliti vaše menije glede na podatke v tabelah in 

odgovoriti na naslednja vprašanja: 
- Je vaš meni v celoti zagotovil zadosten vnos vseh 

pomembnih vitaminov in mineralov? 
- Kateri od pomembnih virov se niso pojavili v vašem 

meniju?  
- Kaj se lahko zgodi našemu telesu v primeru 

pomanjkanja? 

- Katere spremembe boste naredili v vašem meniju, da 
boste zagotovili želen vnos vitaminov in mineralov, 
medtem pa upoštevali vaše kriterije za dober obrok? 

 
V primeru, da se kasneje ne boste spomnili odgovorov, vam 
priporočam, da si jih zabeležite in uporabite kasneje za pripravo na 

predstavitev. Tako je, na koncu boste predstavili svoje rezultate 
sošolcem. Zdaj pa je čas da uporabite rdeč marker: uporabili ga 
boste pri tistih spremembah, kjer ste podcenili vnos pomembnih 
hranil. Predstavitev je omejena na 3 minute; zato vam svetujem, 
da se znotraj skupine dobro dogovorite. Za pripravo na predstavitev 

imate 15 minut.   
 

5) Učitelj razdeli vsaki skupini vsaj dve kopiji delovnega lista: 
Tabele; če je potrebno lahko zagotovi tudi prazne A4 liste za 
zapiske. Učitelj se prepriča ali vsi točno razumejo nalogo in na 
vidno mesto postavi flipcart s seznamom vprašanj za 
predstavitev. Učenci lahko pričnejo z delom, učitelj pa beleži 
čas. Opazuje delo in odgovarja na dodatna vprašanja. 

 

6) Ko čas poteče naroči učencem da obesijo flipchart papir na 
vidno mesto v učilnici. Sledijo predstavitve, kjer vsaka skupina 

zagovarja svoj meni.  
 

7) Na koncu učitelj izzove razred, naj se spomnijo še eno ali več 
pravil za izboljšavo menijev. Poleg izboljšav vsebnosti hranil 

morajo pravila biti realistična, oz. izvedljiva v praksi. Učitelj 
preneha s komentarji.   
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8) Sledi drugi del aktivnosti; v primeru da ima učitelj na voljo dve 

šolski uri. Če ne, je lahko aktivnost izvedena kakšen drugi dan. 
Ključno pa je, da so ustvarjeni meniji v učilnici na vidnem 
mestu. Skupine lahko ostanejo iste, lahko pa jih premešamo.  

   
9) Učitelj na kratko povzame delo do sedaj: ustvarjanje menija in 

opredelitev načel zdravega prehranjevanja. Nato razdeli kopije 
delovnega lista: Meni med skupine (najboljše, da vsak učenec 
prejme enega) Učitelj poda navodila: 
 

"Preberi Kofijev meni in se seznani s kratkim opisom njegovega 

življenja in situacijo njegove družine. Po razpravi v skupini 
uporabite pol flipchart papirja in odgovorite na naslednja vprašanja: 

- Katere hranilne vrednosti manjkajo na Kofijevem 
meniju? 

- Kaj pomeni njihovo pomanjkanje za Kofija? Je v 
nevarnosti?  

- Zakaj ni Kofijev meni tako bogat kot vaš? (Podajte vsaj 
tri razloge) 

 
10) V primeru, da ta del ne sledi prejšnjemu neprekinjeno, mora 

učitelj ponovno zagotoviti delovne liste Tabele (Vitamini in 

minerali) in markerje. Razdeli flipchart papirje med skupine in 
pove:"Imate 15 min časa za delo. Ko boste končali, pritrdite 
papir k vašemu meniju. Lepilni trak imate tukaj. Ne pozabite, 
da boste rezultate svojega dela ponovno predstavili razredu. 

Vsaka predstavitev more trajati 2 minuti."   
 
11) Preden začne štopati čas, se učitelj prepriča, da je vsem jasno 

kaj morajo storiti. Navodila, na flipchat listu, postavi v učilnico 
na vidno mesto in se prepriča da vsi učenci vedo kje je Kenija in 
katero je njeno glavno mesto.   

 

12) Ko se čas izteče, prosi učitelj skupine, da predstavijo svoje 
rezultate, eden za drugim. Takoj ko je izvedena zadnja 
predstavitev, poda komentarje glede na to, ali so bili skupinski 
rezultati podobni in ali so kateri izstopali. Na začetku razprave, 
bi lahko najprej govorili o Keniji (Delovni list za učitelje: 
Življenje v Keniji), mogoče tudi omeni pozitivne učinke banan, 

kot del prehranjevanja (Delovni list za učitelje: Banane).    
 

13) Učitelj nadaljuje kako je Kofijev meni revnejši od tistih, ki so jih 
pripravili učenci: pričnejo z »brainstormingom«, kjer 

identificirajo probleme držav v razvoju (npr.: vojna, nestabilna 
politična situacija, državljanska vojna, pomanjkanje hrane, 
ekstremna revščina, naravne katastrofe, slabe možnosti 

izobraževanja, klima in naravni pogoji, nalezljive bolezni, 
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otroško delo, kršitev človekovih pravic, …). Učitelj naredi spisek 
idej učencev na tablo. Razprava naj traja od 3 do 5 minut.  

 

14) Učitelj nagovori razred in jih vpraša: "Kaj lahko mi storimo 
glede tega?" Medtem zabeleži vse predloge na tablo. Razpravo 
konča takole:   

"Možnosti je veliko. Lahko začnemo z zbiranjem informacij kako 
ljudje v teh državah živijo; razpravljamo o vzrokih težav, ali 
razmišljamo o pravilih svetovnega trgovanja. Lahko tudi z izbiro kaj 

kupujemo v trgovinah – ne smemo pozabiti kje in kako je bil izdelek 
izdelan. Lahko posvojimo otroka iz tujine ali pa se pridružimo 
kampanji "Za srce Afrike", kupimo »pravo darilo« za prijatelje ali 
starše, darujemo v dobrodelne namene, se javimo kot prostovoljec, 

…" 
 

15) Učitelj nato razloži razliko med humanitarno pomočjo in 

razvojnim sodelovanjem: 
“Ena izmed možnosti je tudi sodelovanje v državnih projektih in 
različnih mednarodnih, ki jih organizirajo nevladne organizacije. To 
je lahko humanitarna pomoč, kar pomeni hitro kratkoročno pomoč 
npr. v primeru naravnih katastrof, lakote in vojn.  
Ta vrsta pomoči se nanaša na zagotovitev osnovnih življenjskih 
potreb lokalnih ljudi. To je lahko dostava vode, hrane, zavetišč in 

nujne zdravstvene pomoči. Druga vrsta pomoči je tako imenovano 
razvojno sodelovanje, ki je dolgoročna pomoč; razvite države 
sodelujejo z državami v razvoju. Te vrste projektov sledijo principu: 
"Daj človeku ribo in imel bo dosti za en dan, nauči ga ribariti in imel 
bo dosti za celo življenje." Kar pomeni, da tukaj ne gre samo za 
denar in dajanje, ampak gre za deljenje izkušenj.“  

 
16) Učitelj razdeli delovni list: Test. Dijaki bodo uporabili samo eno 

kopijo za delo, medtem ko bodo po koncu vaje ostale vrnili 
učitelju. Učenci imajo 3 minute časa za to nalogo. Cilj je dobiti 
povratne informacije, če so učenci razumeli različne vrste 

načina pomoči.  
 

17) Učitelj razkrije pravilne rešitve, učenci pa jih preverijo. Učitelj 
oceni delo in pohvali skupino ki je dosegla največji rezultat.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Časovne omejitve v nalogah so precej realistične. 
Dobro je da delovne liste Tabele in Meni plastificiramo.  
Dobro bi bilo zagotoviti tudi podatke o priporočenem 
dnevnem vnosu vitaminov.  

Rezultate aktivnosti lahko tudi fotografiramo in jih 
uporabimo za učenje (namesto zapiskov). 

Učitelj lahko postavi nalogo za naslednjo uro: Poiščite 
neprofitne organizacije, ki so aktivne v humanitarni 
pomoči in razvojnim sodelovanjem  ter kaj so njihovi 
produkti. 
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SOURCES 
Tamášová, L. Afrika očima dětí. Argo, 2006. (Czech only) 

http://www.our-africa.org/kenya/food-daily-life (also 
videos) 
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspic
e&dbid=7 
http://healthy-kids.com.au/food-nutrition/nutrients-in-

food/vitamins-minerals/ 
http://www.who.int/nutrition/en/ 
http://umm.edu/health/medical/altmed/ 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Ste v skupini delovali usklajeno? 

 Ste imeli vodjo v skupini? 
 Ste zamenjali vloge med menjavo aktivnosti? 
 Kaj vas je oviralo pri dosegu skupinske odločitve? 
 Zakaj ste se morali strinjati? 
 Kaj ste storili, ko se niste strinjali in dosegli 

odločitve? 

 Ste se morali zelo držati nazaj, ko se niste strinjali 
z načinom rešitve? 

 Ste morali velikokrat spremeniti prvotno mnenje? 

Uporaba v 
razredih 

Družbene vede 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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Delovni list: Tabele 
Vitamini v hrani 
 

Vitamin Vir  Učinek na telo Pomanjkanje  

A (v hrani se 
nahaja v dveh 
glavnih oblikah: 
retinol in karoten 
(v telesu se 
pretvori v retinol)) 
 

Retinol  
• Ribje olje (losos, 
sardine, atlantski 
sled) 
• Polnomastni 
mlečni izdelki  
• Maslo in 
margarina  
• Jajčni rumenjak 
Beta-karoten 
• Oranžno, rumeno 
in zeleno sadje in 
zelenjava 
(korenček, 

špinača, buča, 
brokoli, marelice)  

• Bistven za vid, 
predvsem za 
preprečevanje 
nočne slepote 
• Bistven za 
normalno rast 
otrok  
• Ščiti usta, 
dihalne poti in 
sečila (ščiti pred 
nevarnimi 
bakterijami)  
• Krepi imunski 
sistem (sposobnost 

za boj proti 
okužbam) 

Pomanjkanje 
vitamina A  (VAD) 
je najpogostejši 
vzrok za slepoto 
pri otrocih in 
povečuje tveganje 
za smrt pri 
boleznih z hudimi 
infekcijami. Pri 
nosečih ženskah 
povzroči nočno 
slepoto in poveča 
verjetnost 
umrljivosti. 

B1 (tiamin) • Ekstrakti kvasa 
• Pšenični kalčki in 
otrobi 
• Oreščki in 
semena 
• Obogaten kruh in 
žitarice 
• Pusta svinjina  
• Polnozrnata 
moka in izdelki iz 
žit 

• pomaga pri 
sproščanju 
energije iz 
ogljikovih hidratov  
• je potreben za 
pravilno delovanje 
srca, prebavnega 
in živčnega 
sistema 
• Pomemben za 
rast 

Redko komu 
primanjkuje 
tiamina, vendar so 
lahko  alkoholiki, 
ljudje z Crohnovo 
boleznijo, 
anoreksijo in tisti z 
dializo ledvic 
podvrženi 
pomanjkanju. 
Ljudje katerim 
primanjkuje 
tiamina imajo 
težave pri prebavi 
ogljikovih hidratov. 
To omogoča snovi 
imenovani 

piruvična kislina, 
da se nabere v 
krvnem obtoku, 
kar povzroča 
izgubo 
koncentracije, 
težko dihanje in 
poškodbe srca. 

B2 (riboflavin) • Mlečni izdelki 
(mleko, sir, jogurt) 
• Ekstrakti kvasa 
• Beljak 
• Mandeljni 
• Gobe 
• Polnozrnata 
moka in izdelki iz 

• Pomemben za 
rast in celjenje tkiv 
še posebej kože in 
oči 
• Pomaga pri 
sproščanju 
energije iz hrane 

Zaradi 
pomanjkanja 
riboflavina so 
ogroženi starejši 
ljudje in alkoholiki, 
razlog je predvsem 
slaba dieta. 
Simptomi 
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žit 
• Zelena zelenjava 

vključujejo: 
Utrujenost 
Upočasnjeno rast 
Prebavni problemi 
Razpoke in rane 
okoli ust 
Otekel in vijolično 
obarvan jezik 
Utrujene oči 
Oteklo in boleče 
grlo 
Občutljivost na 
svetlobo  

B3 (niacin) • Pusto meso 
• Kvas 
• Otrobi 
• Arašidi  
• Tuna in losos 
• Stročnice 
• Obogatene 
žitarice 
• Jajca 
• Zelenjava  
• Mleko  

• Pomaga pri 
sproščanju 
energije iz hrane 
• Pomemben za 
rast  
• Pomaga 
uravnavati raven 
holesterola 
• Pomemben za 
živčni sistem in 
prebavo 

Redko kdo iz 
razvitih držav trpi 
za pomanjkanjem 
B3 vitamina. 
Glavni razlog je 
alkohol. 
Hudo pomanjkanje 
lahko povzroči 
stanje znano kot  
Pelagra, katero 
kategorizira 
razpokana koža, 
demenca in driska. 
Pomanjkanje 
niacina povzroča 
tudi pekoč občutek 
v ustih in zatečen 
svetlo rdeč jezik. 

B6 (piridoksin) • Pusto meso in  
perutnina 
• Ribe 
• Ekstrakt kvasa  
• Soja 
• Oreščki 
• Žita  
• Zelena listnata 
zelenjava 

• Ima vlogo pri 
presnovi beljakovin 
in glikogena 
• Ima vlogo pri 
nastajanju rdečih 
krvničk 
• Pomemben za 
funkcioniranje 
možganov in 
zdravje imunskega 
sistema 

Študije kažejo, da 
mnogim ljudem 
rahlo primanjkuje 
B6 vitamina, še 
posebej otroci in 
starejši. Tudi 
nekatera zdravila 
povzročajo nizke 
nivoje B6 vitamina 
v telesu. Simptomi 
resne 
pomanjkljivosti 
vsebujejo: mišična 
slabost, živčnost, 
razdražljivost, 
depresija, težko 
koncentriranje, 
kratkotrajna 
izguba spomina. 

B12 (kobalamin) • Najdemo ga v • Prispeva k Veliko ljudi, 
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živalskih produktih 
(pusto meso, 
perutnina, ribe, 
morska hrana, 
jajca in mleko) 
• Obogateni sojini 
izdelki 

delovanju živčnega 
sistema  
• Pomaga 
procesirati 
ogljikove hidrate in 
maščobe. 

starejših od 50 let, 
izgubi sposobnost 
absorpcije 
vitamina B12 iz 
hrane. 
Nizka raven 
povzroči:  
nevrološke, 
metabolne in 
hematološke 
okvare ter motnje, 
izgubo ravnotežja, 
otrplost ali 
mravljinčenje v 
rokah in nogah. 

C (askorbinska 
kislina) 

• Sadje in 
zelenjava (citrusi 
in sokovi citrusov, 
jagode, ananas, 

mango, paprika, 
brokoli, špinača, 
zelje)  
 

• Potreben za 
zdravo kožo, 
dlesni, zobe, kosti 
in hrustanca 

• Pomaga pri 
absorbiranju 
nekaterih vrste 
železa 
• Pomaga pri 
celjenju ran in 
odpornosti proti 
okužbam 

Kajenje zmanjšuje 
količino vitamina C 
v telesu.  
Pomanjkanje:  

Suhi in razcepljeni 
lasje, vnetje 
dlesni, krvaveče 
dlesni, groba suha 
in luskasta koža, 
daljše celjenje ran, 
če se udarimo hitro 
pomodrimo, 
krvavitve iz nosu, 
težja obramba 
pred infekcijo.  

D (kalciferol) • Sonce (10 minut 
vsak dan)  
• Jetrno olje 
polenovke in 
mastne ribe 
(atlantski sled, 
losos, tuna in 
sardine) 

• Jajca 

• Deluje s kalcijem 
in fosforjem za 
močne in zdrave 
kosti ter zobe. 

Pomanjkanje 
vitamina D lahko 
povzroči rahitis, 
kar povečuje 
možnost zlomov 
pri otroku 

E (tokoferol) • Pšenični kalčki  
• Rastlinska olja in 
margarina  
• Oreščki in 
semena 
• Jajca 
• Ribe 
• Sadje in 
zelenjava  

• Ta antioksidant 
lahko igra vlogo 
preprečevanju 
raka in srčnih 
bolezni 

Pomanjkanje 
vitamina E se 
lahko pojavi pri 
ljudeh, ki ne 
morejo pravilno 
absorbirati 
maščobe.  
Simptomi resne 
pomanjkljivosti 
vključujejo:  
Šibkost mišic, 
izguba mišične 
mase, nenormalni 
gibi oči, težave z 
vidom, nestabilna 
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hoja. 
Dolgoročno 
pomanjkanje lahko 
povzroči tudi 
težave z jetri in 
ledvicami. 

K (filokinon) • Zelena listnata 
zelenjava  
• Brokoli in 
cvetača 
• Jajca 
• Sir 
• Polnozrnata 
moka in kruh 

• Bistven za 
strjevanje krvi 

Pomanjkanje lahko 
vodi do 
prekomerne 
krvavitve, ki se 
lahko začne iz 
dlesni ali nosu. 
Drugi rezultati 
pomanjkljivosti:  
Zdravstvene 
težave lahko 
preprečijo 
absorbiranje 
vitamina K kot 
npr.: bolezni žolča, 
cistična fibroza, 
celiakija, Crohnova 
bolezen, bolezni 
jeter. 
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Minerali v hrani 
 

Mineral Vir Učinek na telo 

Kalcij • Mlečni izdelki (mleko, 
sir in jogurt) 
• Konzervirane sardine in 
losos s kostmi  
• Polnovredna zrna 
• Brokoli 
• Mandlji 

• Bistven za izgradnjo 
močnih, zdravih kosti in 
zob 
• Pomaga pri krčenju 
mišic in delovanju živcev 
• Pomaga pri strjevanju 
krvi 

Krom • Ekstrakti kvasa 
• Jajčni rumenjak 
• Jetra in ledvica 
• Pusto meso 
• Polnovredna zrna 
• Sir 

• Pomaga pri rasti 
• Igra vlogo pri 
uravnavanju sladkorja v 
krvi  

Baker • Ostrige, rakovice, 
jastog, školjke  
• Oreščki 
• Ekstrakti kvasa 
• Polnovredna zrna 

• Skupaj z železom 
ustvarja rdeče krvničke 
• Pomaga pri delovanju 
živčnega sistema 

Fluor • Ribe 
• Čaj 

• Pomaga pri strukturi 
zdravih kosti in zob 
• Zmanjša možnost 
kariesa 
• Pomaga pri 
preprečevanju 
osteoporoze 

Jod • Morska hrana 
• Morske alge 
• Jodirana sol 
• Kruh (preko jodirane 
soli) 

• Spodbuja normalno 
delovanje ščitnice 
• Pomaga pri delovanju 
možganov in normalno 
rast 

Železo • Pusto rdeče meso, 
perutnina, morska hrana 
• Obogatena žita  
• Polnovredna zrna 
• Stročnice 
• Jajca 

• Pomaga rdečim krvnim 
celicam prenašati kisik po 
telesu  
• Preprečuje slabokrvnost 

Magnezij • Mleko 
• Polnovredna zrna 
• Zelena listnata 
zelenjava 
• Stročnice 
• Pusto meso in ribe 
• Oreščki in semena 
• Banane 

• Zagotavlja strukturo za 
zdrave kosti 
• Sodeluje pri sproščanju 
energije iz hrane 
• Bistven za delovanje 
mišic in živcev 
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Mangan • Oreščki 
• Polnovredna zrna 
• Žita 
• Zelenjava 
• Olja  

• Pomaga pri tvorbi 
zdravih kosti 
• Pomaga pri obdelavi 
ogljikovih hidratov, 
holesterola in beljakovin 

Fosfor V veliki meri na voljo v 
raznih živilih, z njim 
najbolj bogata pa so: 
• Meso 
• Mleko in sir 
• Jajca 
• Ekstrakti kvasa 
• Oreščki in semena 

• Sodeluje s kalcijem pri 
oblikovanju močnih, 
zdravih kosti in zob 
• Pomaga telesu da 
shranjuje in porablja 
energijo 

Kalij • Oreščki 
• Ekstrakti kvasa 
• Suho sadje 
• Banane 
• Sadje in zelenjave 
(neobdelano) 
• Pusto meso in ribe 

• Pomaga pri krčenju 
mišic in delovanju živcev 
• Pomaga ohranjati 
ravnotežje tekočin 

Cink • Pusto meso, ribe in 
perutnina 
• Mleko 
• polnovredna zrna 
• Stročnice in oreščki 

• Pomaga pri celjenju ran 
in imunskega sistema 
• Bistven za normalen 
okus, vonj in vid 
• Pomaga pri tvorbi 
močnih kosti 
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Delovni list: Meni 
 

TEDENSKI MENI 12-LETNEGA KOFIJA 

Ponedeljek Zajtrk  

Kosilo Koruzni zdrob kuhan v vodi 

Večerja Banana 

Torek Zajtrk  

Kosilo Pire krompir kuhan v vodi 

Večerja Pečena banana 

Sreda Zajtrk Koruzni zdrob kuhan v vodi 

Kosilo  

Večerja Palačinke iz moke 

Četrtek Zajtrk  

Kosilo Koruzni zdrob kuhan v vodi 

Večerja Banana 

Petek Zajtrk  

Kosilo Koruzni zdrob kuhan v vodi 

Večerja Juha s kokosovim mlekom in paradižnikom 

Sobota Zajtrk Fufu – kaša iz pšeničnega zdroba 

Kosilo  

Večerja Žita s špinačnimi listi 

Nedelja Zajtrk Žitna kaša z mlekom 

Kosilo Pečene banane s špinačo 

Večerja  

 
 
 
Kofi je star 12 let in živi s svojimi 
starši v vasici v severozahodni 
Keniji. Regija je precej suha saj je 
daleč od morja, rek in tudi od 

Viktorijinega jezera. Kofi ne hodi v 
šolo, saj so stroški visoki, njegova 
starša pa sta brezposelna. Namesto 
šole prinaša vodo, pomaga staršem 
z delom na majhnem polju, ki je v 
njihovi lasti. Tam gojijo zelenjavo 
za prodajo – zelenjava je v tej regiji 
redka. Družina porabi svoj 
prihodek, da enkrat na teden kupijo 
mleko in nekajkrat na leto tudi 
meso. 
Kofi ima štiri brate in sestre, 
najmlajši je star pet mesecev. Tako 
mora sedemčlanska družina vedno 
med seboj deliti hrano. Ko prinese 
zadostno količino vode in konča s pomočjo na polju, igra Kofi s svojimi prijatelji 
nogomet. Res ga ima rad in ko odraste, želi biti profesionalni igralec.  
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Delovni list za učitelje 
Življenje v Keniji 
 
Mestno življenje 
 
Nairobi, glavno mesto Kenije je največje 
mesto v vzhodni Afriki in deluje kot regijsko 
komercialno središče. Tukaj se globalni 
vplivi združujejo z lokalnimi v trgovinah, 
restavracijah, klubih in kinodvoranah. 
 
Ampak urbano življenje je vse prej kot 
enotno v Keniji. Kulturne razlike lahko 
občutimo v drugem največjem mestu 
Mombasa, ki je pretežno muslimanske vere. 
Tukaj izvajajo klic k molitvam petkrat 
dnevno iz številnih mošej in pogosto nošena 
oblačila so buibui - od glave do pet 
(podobno kot burka) za ženske in kanza za 
moške. 
 
Prav tako je velika vrzel med bogatimi in 
revnimi prebivalci mesta. Dom srednjega razreda bi običajno imel dve spalnici, 
dnevno sobo, kopalnico in kuhinjo z notranjim vodovodom. Ampak dve tretjini 
Nairobija, kar pomeni 3,5 milijona prebivalcev živi v »slumih«, kjer so tipične 
hiše sestavljene iz ene majhne sobe (okoli 3 kvadratne metre), brez elektrike, 
vode ali sanitarij. V enem izmed največjih »slum« naselji v Nairobiju, Kiberi, 
uporablja javen zunanji WC več kot 500 ljudi. 
 
 
Življenje na podeželju 
 
Tri četrtine Kenijcev še vedno živi na podeželju. Tradicionalni načini življenja se 
vrtijo okrog kmetovanja in izletov do lokalnih trgovin ter nakupovalnih središč. 
Vendar, pa je prav tako prisoten modern svet kjer mobilne kinodvorane 
poskrbijo za zabavo, Kenijci pa se prav tako zelo zanašajo na svoje mobilne 
telefone. 
 

 
Za kuhanje hrane uporabljajo peči na drva, vendar jih spodbujajo k uporabi 
alternativ, zaradi krčenja gozdov. Kot osnovna in najbolj pogosta jed, katero 
pripravljajo na teh pečeh je »Ugali« (trda koruzna kaša), katero strežejo z 
mesom (piščanec, koza, govedina), ribo, ali zelenjavnimi enolončnicami (fižol in 
špinača).   
 
Prigrizki vključujejo »samosas« in »chapattis« (vpliv indijske kuhinje v Keniji), 
pražene storže koruze, »mandaazi«, ki je podobna sladica našemu krofu. Ta je 
pogosto pripravljena zjutraj in jo pojedo toplo za zajtrk ali pa hladno enkrat čez 
dan. Kenijci imajo prav tako radi mini kebabe in njihova ideja za pojedino je 
ogromen kup »nyama Choma« oziroma mesa na žaru.  
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Dobro pitje! 
 
Kenija je velik proizvajalec čaja in kave. Znotraj države pijejo največ instant 
kavo in ni tako popularna kot čaj oz. »Chai«. Večina jih uživa čaj z mlekom in z 
veliko sladkorja ter zelo vročega.    
 
Pivo (Lager) je prav tako zelo popularno v Keniji, kjer lokalni pridelovalci 
uporabljajo koruzni škrob in sladkor, poleg standardnih sestavin kot so voda, 
slad in hmelj. 
 
Kljub množici zakonov, ostaja varjenje piva doma zelo popularno, kjer 
uporabljajo žito in sadje, oziroma, sestavine varirajo glede na lokalno ponudbo. 
Mnazi (palmovo vino) je prav tako popularna pijača ob obali, kjer rastejo kokosi 
in drugi tipi palm (Doum palma). 
 
Ampak v mestih, je lahko domače žganje dobesedno smrtonosno, tako da se 
izogibajte vrčkom »chang’aa«. 
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Delovni list za učitelje: Banane  
 
Opis 
 
Banane so eliptično oblikovano sadje, ki ima sočen trd kremni 
sadež znotraj debelega neužitnega olupka. Čudovito sladke, so 
banane že naravno zapakirane v njihov rumen ovoj in rastejo 
celo leto. Rastlina oz. drevo banane zraste od 3 do 9 metrov 
visoko in spada v skupino Musa. Grozd ploda vsebuje med 50 
in 150 banan z individualnim plodovi združenimi v šope od 10 
do 25 banan.  
 
Poznamo približno 100 različnih sort banan, vse pa spadajo 
med dve različne vrste: Sladka banana (Musa sapienta, Musa 
nana) in plantažna banana (Musa paradisiacal). Sladke banane 
se razlikujejo po velikosti in barvi. 
 
Medtem ko smo navajeni, da imajo sladke banane rumeno kožo, imajo lahko 
prav tako rdečo, roza, vijolično in črno barvo, ko so zrele. Njihov okus in 
tekstura se glede na sorte razlikuje, predvsem v sladkobi. Plantažno banano 
običajno kuhamo in jo štejemo bolj kot zelenjavo, glede na njene karakteristike. 
Imajo višjo koncentracijo beta-karotena kot večina sladkih banan.   

 
Zgornji grafikon grafično prikazuje procent dnevnih hranilnih vrednosti, ki jih 
nudi banana, kjer prikazuje hranila, vitamine in minerale posamezno.   
 
 
Zdravstvene koristi 
Banane so dober vir vitaminov, mineralov in vlaken. 
  
Zdravje srca in ožilja 
 
V tip kardiovaskularne koristi  je povezan z vsebnostjo kalija v bananah. Banane 
so dober vir kalija, ki je bistven mineral za vzdrževanje normalnega krvnega 
pritiska in funkcije srca. Ker ena srednje velika banana vsebuje 400+ mg kalija, 
lahko vključitev banan v redni obrok pomaga pri prepričevanju visokega krvnega 
tlaka in  ščiti pred aterosklerozo.  
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Drugi tip kardiovaskularna koristi banan, je povezan z vsebino sterola. Čeprav 
banane vsebujejo zelo nizko vrednost maščob (manj kot 4 % kalorij izvira iz 
maščob), pa vsebuje vrsto maščob kot so steriol, kampesterol in stigmasterol. Ti 
so strukturno zelo podobni holesterolu in lahko tako blokirajo njegov vnos v telo. 
S tem nam pomagajo uravnavati holesterol v krvi.        
 
Tretji tip kardiovaskularna koristi banan je povezan z njihovo vsebnostjo vlaken. 
Srednje velika banana vsebuje približno 3 grame, kar pomeni da so dober vir 
vlaken. Približno ena tretjina vlaken v bananah je vodotopnih, kar za srednje 
veliko banano pomeni 1 gram vlaken. Topne vlaknine v hrani so povezane z 
zmanjšanjem tveganja za bolezni srca.     
 
 
Prebavne prednosti 
  
Čeprav so banane sadje, ki imajo, ko so zrele zelo sladek okus, vsebujejo od 14 
do 15 gramov sladkorja, zato imajo nizko vrednost glikemičnega indeksa. 
Glikemični indeks (GI) meri vpliv hrane na naš krvni sladkor. Ta nizka vrednost 
GI banan je najverjetneje povezana z vsebnostjo kvalitetnih ogljikovih hidratov.  
 
Banane vsebujejo tudi pektin, kjer so nekatere sestavine pektina vodotopne, 
druge pa ne. Ko banane zorijo, se vodotopne sestavine pektina povečujejo in to 
je eden izmed razlogov, zakaj postanejo banane mehkejše ko so zrele. Medtem 
ko se vsebnost vodotopnega pektina povečuje, se povečuje tudi relativna 
koncentracija fruktoze. Povečanje obeh elementov pomaga normalizirati prebavo 
ogljikovih hidratov in omili vpliv banane na naš krvni sladkor.   
 
Podobno kot pri vodotopnem pektinu je prebavni pomen fruktooligosaharidov 
(FOS) v banani velik. So edinstveni ogljikovi hidrati, ki vsebujejo fruktozo in jih 
encimi pri prebavi ne razčlenijo. Namesto tega se premikajo skozi prebavni 
proces, dokler ne dosežejo spodnjega črevesja in jih metabolizirajo bakterije. Ta 

proces pomaga ohraniti ravnotežje »prijaznih« bakterij (npr.: bifidobakterij) v 
spodnjem črevesju in tako podpira naše splošno prebavno zdravje.    
 
 
Športna zmogljivost 
 
Edinstvena mešanica vitaminov, mineralov, ki jih vsebuje in nizki glikemični 
indeks, je banano naredilo zelo priljubljeno med  vzdržljivostnimi športniki. Njena 
enostavna prenosljivost, nizka cena in velik okus podpirajo njeno popularnost.  
 
Študija kolesarjev iz leta 2012 je ugotovila, da je za ohranjanje energije na 
triurni dirki z uživanjem polovice banane vsakih 15 minut ekvivalentno s pitjem 
procesiranih športnih pijač, ki prav tako zagotavljajo ogljikove hidrate in 
minerale. Banane so že dolgo časa cenjene med športniki za preprečevanje 
mišičnih krčev. Ker so dober vir kalija in ker nizke vrednosti kalija povzročajo 
mišične krče je logično sklepati, da se krči zmanjšajo po uživanju banan.     
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Delovni list: Test 
Razpravljajte in se odločite ali gre za humanitarno pomoč ali za razvojno 
sodelovanje. Obkljukate svojo izbiro.  
 

# Ukrep Humanitarna 
pomoč 

Razvojno 
sodelovanje  

1 Po cunamiju na Širi Lanki leta 2004, so 
ribičem priskrbeli nove ribiške ladje in 
mreže. 

  

2 Dobava zdravil in medicinskih 
materialov v vojno opustošeni 

Afganistan. 

  

3 Štipendije za študente iz Kenije.   

4 Namestitev mobilne ambulante za 
libijske begunce. 

  

5 Gradnja vrtalnih ploščadi pitne vode v 
Afganistanu. 

  

6 Obnova bolnišnice in usposabljanje 
zdravnikov ter porodnih pomočnikov v 
Ugandi. 

  

7 Sajenje dreves v Mongoliji 
(pogozdovanje). 

  

8 Psihološke terapije za vojno prizadete 
ljudi v Iranu.  

  

9 Gradnja osnovne šole v Etiopiji.   

10 Dobava tehnologije za odstranjevanje 

posledic orkana Nargis v Burmi.  

  

11 Gradnja čistilne naprave v Jemnu.   

12 Gradnja vodovodov in kanalizacije v 
slumu v Indiji. 

  

13 Pomoč pri odstranjevanju min v 
Vietnamu. 

  

14 Postavitev šotorov za ljudi, ki jih je 
prizadel potres v Turčiji. 

  

15 Reševanje v potresu v Pakistanu.   

16 Dobava osnovnih živil in pitne vode v 
času poplav na Češkem med leti 1997 in 
2002. 

  

17 Vključitev proizvajalcev kave v mrežo 
pravične trgovine v Peruju.  

  

18 Rekonstrukcija cest v Ekvadorju.   
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19 Usposabljanje obrtnikov v Indoneziji.   

20 Izgradnja kmetijske šole v Gani, 
izobraževanje in usposabljanje 
operaterjev kmetijskih strojev 

  

 
Delovni list: Pravilne izbire 
 

# Ukrep Humanitarna 
pomoč 

Razvojno 
sodelovanje  

1 Po cunamiju na Širi Lanki leta 2004, so ribičem 
priskrbeli nove ribiške ladje in mreže. 

x  

2 Dobava zdravil in medicinskih materialov v vojno 
opustošeni Afganistan. 

x  

3 Štipendije za študente iz Kenije.  x 

4 Namestitev mobilne ambulante za libijske 
begunce. 

x  

5 Gradnja vrtalnih ploščadi pitne vode v 
Afganistanu. 

 x 

6 Obnova bolnišnice in usposabljanje zdravnikov 
ter porodnih pomočnikov v Ugandi. 

 x 

7 Sajenje dreves v Mongoliji (pogozdovanje).  x 

8 Psihološke terapije za vojno prizadete ljudi v 
Iranu.  

x  

9 Gradnja osnovne šole v Etiopiji.  x 

10 Dobava tehnologije za odstranjevanje posledic 
orkana Nargis v Burmi.  

x  

11 Gradnja čistilne naprave v Jemnu.  x 

12 Gradnja vodovodov in kanalizacije v slumu v 
Indiji. 

•  • x 

13 Pomoč pri odstranjevanju min v Vietmanu.  x 

14 Postavitev šotorov za ljudi, ki jih je prizadel 
potres v Turčiji. 

x  

15 Reševanje v potresu v Pakistanu. x  

16 Dobava osnovnih živil in pitne vode v času 
poplav na Češkem med leti 1997 in 2002. 

x  

17 Vključitev proizvajalcev kave v mrežo pravične 
trgovine v Peruju.  

 x 

18 Rekonstrukcija cest v Ekvadorju.  x 

19 Usposabljanje obrtnikov v Indoneziji.  x 

20 Izgradnja kmetijske šole v Gani, izobraževanje in 
usposabljanje operaterjev kmetijskih strojev 

 x 
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KOORDINACIJA GIBANJA 
 

Starostna 

skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen odziv 

          

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 Izkusiti kako je delati v parih 
 Doživeti občutek odgovornosti za izvedbo naloge 
 Razviti spodobnosti gibanja 
 Razviti komunikacijske spretnosti 
 Povečati možnost fleksibilnega odziva 

Čas 45 - 60 minut 

Lokacija V zaprtih prostorih / zunaj 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Tabela rezultatov, pisala, štoparica, 
primerno veliko žogo (napihljivo), A3 listi, kreda, cevi, 
steklenica vode, lonček z ročaji, majhna nagrada za 
zmagovalni par 

Opis 

1. Učitelj poskrbi, da so na voljo primerni prostori za vadbo, 
pripravi vsa gradiva in orodja vnaprej. Mora označiti poligon za 

žogo. Na tla nariše krog, 2-3 m širok, postavi steklenico z vodo 

na sredino in lonček z ročajem. Razvrsti učence v pare in 
predstavi aktivnost: 

"V naslednji aktivnosti boste morali biti na isti valovni dolžini in 
sodelovati. Koordinacija gibanja je ključnega pomena! Čaka vas 
veliko nalog, ki bodo tudi časovno omejene. Par, ki bo imel 
najkrajši čas bo zmagal, zmaga pomeni nagrado!“ 

2. Učitelj razloži prvo nalogo: pari se razvrstijo po tleh in sedijo z 
iztegnjenimi nogami. Pomembno je, da se učenca v paru 
naslanjata drug na drugega in se dvigneta brez uporabe rok. 

Pari delajo en za drugim, učitelj jih opazuje, pazi na čas, 
evidentira v tabelo. 

3. Učitelj razloži drugo nalogo: pari morajo stati in so naslonjeni s 
hrbtom na hrbet. Učitelj vstavi primerno veliko žogo med telesa 
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v ledvenem predelu. Potem morajo žogo nositi po zarisanem 
poligonu, brez da jim ta pade. Če jim žoga pade, morajo nazaj 

na začetek. Pari delajo en za drugim, učitelj jih opazuje in pazi 

na čas, evidentira v tabelo. 

4. Učitelj razloži še tretjo nalogo: Pari morajo stati na A3 listu. Od 
učitelja dobijo svinčnik. Prvič, vsak od para mora napisati ime 
na A3 list, s črkami visokimi vsaj 10 cm. Nato par obrne list, 
ampak mora stati na listu med obračanjem. Pari delajo en za 
drugim, učitelj jih opazuje in pazi na čas, evidentira v tabelo. 

5. Učitelj razloži četrto nalogo: par se mora uleči tako, da se med 
seboj dotikajo le s podplati. Sedaj se morajo (leže) obračati, 
tako da se s stopali neprekinjeno dotikajo in pridejo do 

predpisane razdalje. Če stik prekinejo ali se razdvojijo morajo 
nazaj na začetek. Pari delajo en za drugim, učitelj jih opazuje in 
pazi na čas, evidentira v tabelo. 

6. Učitelj razloži peto nalogo: v krogu je steklenica napolnjena z 

vodo in majhen lonec. Par dobi dve cevi primerne dolžine, 
njihova naloga je da prelijejo vodo iz steklenice v lonec. Lonec 
morajo vsaj do polovice napolniti, nato prestaviti na določeno 
mesto (idealno, dokaj visoko, kot je miza). Če kaj polijejo, 
potem morajo ponovno od začetka. Steklenico se vedno sproti 
polni. Pari delajo en za drugim, učitelj jih opazuje in pazi na čas, 

evidentira v tabelo. 

7. Učitelj preverja čas, vsak par mora dokončati naloge in na 
koncu napove zmagovalca. Prične razpravo o aktivnosti. 

 

Tveganja in 
priporočila 

V idealnih razmerah bi bilo 5 izvajalcev in 5 
merilcev časa – pari se izmenjujejo. Ta dejavnost 
je splošno primerna za veliko tem. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste zadovoljni s svojim končnim časom? 
 Kaj je bilo lahko glede naloge in kaj bilo težko? 

Zakaj? 
 Kaj bi naredili drugače naslednjič? 
 Kaj bi naredil enako? 
 Ste ugotovili karkoli zanimivega med 

nalogami?  
 Kaj vas je presenetilo? 

Uporaba v 

razredu 
Ekskurzija, šolski izlet 

Opombe 
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Delovni list: Tabela rezultatov 
 
 

Par Vstajanje Nošenje 
žoge 

Obračanje 
lista 

Valjanje Prenašanje 
lonca 

Skupni 
čas 
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KVADRAT SODELOVANJA 
 

Starostna 
skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 Aktivno prizadevanje za dosego skupnega cilja 
 Se zavedati povezave med osebnim uspehom in 

uspehom ekipe 
 Upoštevanje potrebe drugih, med izvajanjem skupne 

naloge 
 Se zavedati kako prispeva vsak član skupine 

 Zagotoviti spodbudo za skupinsko delo 

Čas 45 minut 

Lokacija V zaprtih prostorih 

Viri in 

materiali 

Kuverte z izrezanimi kvadrati, glede na delovni list: 
Kvadrat, škarje, štoparica, delovni list: Opazovalec  
Vsebina kuverte: 

Kuverta 1: I, H, E 

Kuverta 2: A, A, A, C 
Kuverta 3: A, J 

Kuverta 4: D, F 
Kuverta 5: G, B, F, C 

Opis 

1. Učitelj razdeli razred v skupine po pet učencev, vsak šesti pa je 
opazovalec. Vsak študent dobi kuverto iz seta. V skupini, bodo 
posamezniki naredili vsak svoj kvadrat; na koncu bo vsaka 
skupina imela izdelanih pet enakih kvadratov. 

2. Pred reševanjem naloge, poda učitelj navodila:  

 Prepovedana je kakršna koli komunikacija znotraj skupine. 

 Dovoljeno je dodajati koščke izdelkom drugim, ni pa dovoljeno 
kaj vzeti. 

 Ni dovoljeno postavljati sestavljank na sredino, da bi jih drugi 
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vzeli – vsak delec mora bit dan direktno nekomu v skupini. 

3. Učitelj razloži, da imajo 15 minut za nalogo. Opazovalci morajo 
dobro slediti dogajanju, zapisovati opazke s katerimi si bodo 
kasneje pomagali, med predstavitvami svojih stališč. Vsak 
opazovalec dobi ustrezne delovne liste. 

4. Učitelj prične štopati in napove naj pričnejo z delom. 

5. Aktivnost se zaključi z oceno kako je naloga potekala in 

razpravo o tem kako je potekalo sodelovanje v skupini. 
Opazovalci in člani skupine lahko komentirajo. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Lahko se zgodi, da nobeni skupini ne bo uspelo. 
Ampak to ni nič takšnega. Bistvo naloge je pregledati 
proces same naloge in ga analizirati. 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se lotili naloge? 
 Kako so posamezniki sodelovali v skupini? 
 Kdo je bil najbolj aktiven, kdo najmanj? 
 Je kdo vodil skupino? 

 Kaj je najbolj pripomoglo k napredku v skupini? 
 Kdo je največ prispeval in zakaj? 

 Kaj je bila največja ovira? 
 Kaj so bile ovire in/ali problemi na katere je 

skupina naletela, kako ste jih rešili/odpravili? 
 Kakšno je bilo vzdušje v skupini med nalogo? 
 Se je čez čas spremenila, je bilo kaj napetosti? 

Kdaj točno in zakaj? 
 Je kdo gledal na čas? 

 Kaj je pomembno za doseganje ciljev kot 
skupina? 

 Kaj je pomembno za doseganje ciljev kot 
posameznik? 

 Kaj so vodilna načela za doseganje uspeha kot 
skupina? 

 Kaj ste se naučili tekom te aktivnosti? 

Uporaba v 

razredu 

Matematika, materni jezik, tuj jezik, zgodovina, 
geografija, naravoslovje, kemija, fizika, etika in 
družba (državljanska vzgoja), zdravstvena vzgoja, 
morda tudi drugi predmeti. Kvadrati so lahko 

popisani z besedami in/ali s pojmi povezani z 

predmeti. To omogoča učencem, da lažje rešijo 
uganko/sestavljanko. Kasneje se lahko sklicujejo na 
te pojme in delajo z njimi bolj poglobljeno.  Primer: 
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Materni jezik:  
1. kvadrat: metafora, metonimičnost,  

2. kvadrat: sopomenke, antonimi  

Navdih 
Pike G., Selby D.: Exercises and Games for Global 
Education 2, Portál. Praha 2000 

Opombe 
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Delovni list: Kvadrat 
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Delovni list: Opazovalec 
 
 
Tvoja naloga je da opazuješ, kako člani skupine sodelujejo med opravljanjem 
naloge. Ko je vaja končana, jim boste zagotovili povratne informacije, zato si 
morate sproti delati zapiske o tem kaj ste opazili. Aktivnost traja 15 minut. 

 

Ne smete sodelovati v skupinski aktivnosti! 

 

 

Koristni nasveti za opazovalca, na kaj mora biti pozoren: 

 

Kako dolgo je skupina potrebovala, da so jasno razumeli nalogo in začeli delati? 

Kdo je prispeval k takšni realizaciji? 

Pred reševanjem naloge, se je skupina kaj »ustavila« in razmislila? 

Proces, ki je vodil k rešitvi – kakšen je bil? 

Je bilo kaj napetosti v skupini in/ali glasnejše razlage? 

Je kateri član skupine prevzel vodilno vlogo? 

Kakšne so bile ovire tekom naloge? 

Kaj je pomagalo pri reševanju nalog? 

Kaj je oviralo pri reševanju nalog? 
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LABIRINT 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj 

 

Fleksibilen odziv 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 
 pridobiti izkušnje z delom v parih 
 zgraditi zaupanje v partnerja pri delu v parih 
 pridobiti izkušnje pri skupnem reševanju naloge 

Čas 15 minut  

Lokacija v notranjih prostorih / v zunanjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Labirint 1 in 2, svinčnik, šal 

Opis 

1. Učitelj razdeli razred po parih in daje navodila. Dobijo dva načrta 
labirinta. Eden od para si zaveže šal preko oči – njegova naloga je, 
da uporabi svinčnik in sledi poti skozi labirint z vodenjem drugega v 
paru. Kasneje vlogi zamenjata. Ta aktivnost je tekmovalna, s tem, 

da zmagujoči par ni samo najhitrejši, ampak tudi najpreciznejši. 

2. Učitelj omogoči vsem, da se udeležijo naloge, preden oceni rezultat. 

3. Aktivnost je zaokrožena s kratko razpravo. 

 

Tveganja in  

priporočila 
Možen je poskus goljufanja. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj je bil najtežji del opravila? 
 Kako je potekalo vaše delo? 

 Katera vloga ti je boljša? 
 V kateri vlogi si boljši? 
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 Je v praksi pomembno dati natančna 
navodila za nalogo? 

 Ali je bilo kaj nesporazumov? 

Uporaba v 
razredih 

Katerikoli predmet 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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Delovni list: Labirint 1 
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Delovni list: Labirint 2 
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LEBDEČE PLOVILO 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj 

 

Fleksibilen  
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 aktivno zavzeti vlogo v tekmovalnem opravilu fizične 
narave 

 premagati nelagodje in neprijetne občutke, ki lahko 
spremljajo sodelovanje 

Čas 25 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Lebdeče plovilo, A3 papir (časopis), 
štoparica 

Opis 

• Učitelj razdeli razred na večje skupine z najmanj 5 učenci v vsaki 
(in do 10). 

• Vsaka skupina prejme kopijo delovnega lista Lebdeče plovilo in A3 
list. Velikost papirja mora odgovarjati številu učencev v skupini; z 10 
učenci mora biti dvakrat večja, kot z 5 učenci (npr., časopis dvojne 

širine). 

• Smisel igre je, da vsaka skupina trdno stoji na svojem listu 30 
sekund in skupaj štejejo do trideset. Nihče se ne sme dotakniti golih tal, 
nasloniti na pohištvo ali zid,… lahko pa se držijo drug drugega. 

• Ko je ta telesna vadba končana, učitelj vpraša razred, kako se 
počutijo, po možnosti komentira takole: 

"Morda je kdo od vas čutil nelagodje med to vajo. Ni čudno, 

saj je bila tvoja osebna zona ugodja ogrožena, toda to je 
točno to, kar se včasih dogaja v praksi. To je tisto, kar 
sodelovanje prinaša glede na priložnosti, toda še vedno je 
potrebno delati drug z drugim."  
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• Vaja je končana s kratko razpravo.  

 

Tveganja in  

priporočila  

Varno območje; ta dejavnost je lahko nevarna zaradi 

možnosti poškodb. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako si se počutil ko si izvedel, kaj je potrebno 
storiti? 

 Kako ste se počutili med izvajanjem te fizične 

vadbe?  

 Te je karkoli motilo in ti je bilo neprijetno? 
Zakaj je bilo tako? 

 Kaj je prispevalo tvoji skupini, da je zmagala v 
tekmovanju? 

 Kaj je povzročilo napake v vaši skupini? 

 Si med to vajo karkoli spoznal? 

Uporaba v 
razredih 

Športna vzgoja, šolski izlet / energizer 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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Delovni list: Lebdeče plovilo 
 

Si na odpravi in potujete skozi čas. Obtičite v neprijetni situaciji in 

nimate kontrole v svojih rokah. Je zelo mrzlo, megleno, slišijo se 

nečloveški kriki in grozljiva okolica narave izžareva nevarnost, nasilje in 

norost. Polno je nepojmljivih bitij, ki ne poznajo milosti. Njihov napad je 

blizu! 

 

Vaše edino upanje je majhno osebno lebdeče vozilo, ki vas lahko 

teleportira  nazaj v 21. stoletje. Da bi vozilo delovalo, se je potrebno 

vkrcati in šteti glasno, ne da bi se kdorkoli dotikal s svojim delom telesa 

česarkoli, kar pripada grozljivi prihodnosti.   

 

To je vaša edina priložnost: Najhitreje, kot je mogoče, se stisnite na 

lebdečem plovilu in štejte od ena do trideset.  

 

Teleportacija pa bo delovala le za ekipo, ki bo kot prva izpolnila nalogo. 

Vsi ostali so izgubili – kaj točno? Ni pomembno, zanje vsekakor ne bo 

prijetno. 
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MOST ČEZ NEMIRNE VODE 
 

Starostna 

skupina Srednja šola, nižji letniki 

Kompetenčne  

lastnosti 

        Skupen cilj  Fleksibilen odziv 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 pridobiti izkušnje s skupinskim delom 
 razviti verbalno komunikacijo 
 zavedati se pomembnosti dogovora 
 negovati odgovornost 
 razviti kreativno razmišljanje 

Čas 90 - 150 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Za vsako skupino: 10 časopisov, 2 lista, 3 plastenke, 
škarje, 2 stola (najmanj 1.5 m narazen – nasloni za 
roke), 4 m vrvi, lepilo, lepilni trak, (kartonasta škatla, 
kos stiropora), kartica z določenimi poklici: arhitekt, 
delavec, upravljavec gradbišča, ekolog, ekonomist, 

tiskovna pisarna; priporočljivo je imeti  tudi računalnik 

Opis 

1) Učitelj razdeli razred na skupine in jih usmerja k pripravljenim 
delovnim mestom. 

 
2) Usmerja jih tako, kot se zdi njemu primerno; možnosti: nova 

zasnova mosta naj bo narejena čez reko v našem mestu; most 
čez Panamski prekop; ali simbolične zasnove mostov, kot so 
"Most prijateljstva", "Most pomoči", "Most med prvim in tretjim 

svetom", "Most preteklosti do sedanjosti/prihodnosti". 

 
Primer, kako začeti: "Ne tako dolgo nazaj je naše mesto utrpelo 
poplave in kot se nedvomno spomnite, je bil most zelo poškodovan. 
Pozneje je bil popravljen, vendar ne bi bilo napačno narediti 
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novega. Torej je sedaj vaša naloga, da naredite načrt za takšen 
most z orodjem, ki ga boste našli na vašem delovnem mestu. 

Uporabljeni  ne smejo biti nobeni drugi materiali. Našli boste tudi 

seznam vlog, ki jih morate opraviti, vsaka je pomembna. Ničesar ne 
podcenjujte! Nihče naj vas ne sili, da obdržite dodeljeno vlogo ves 
čas – lahko pomešate vloge ali se izmenjujete (za začetek ostani v 
skupini arhitektov). Naj povem, da je vloga tiskovnega predstavnika 
ključnega pomena. On bo moral predstaviti vaš projekt, 
pojasnjevati, opisovati namere, naštevati stroške,... Uporabite svojo 

domišljijo in ne pozabite misliti na  ostale konotacije - dejavnosti 
projekta: ekonomski kot socialni vidik, kateri gradbeni materiali se 
uporabljajo,... Imeli boste natanko 60 minut, da zaključite vaš 
projekt: kasneje bo vsaka skupina dobila 10 minut za predstavitev. 

Vso srečo!" 
 

3) Učitelj označi čas in čez eno uro pozove vse, da končajo delo. 

Sledi predstavitev. 
 
4) Projekt je ocenjen s strani komisije, z sledečo razpravo. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Boljše je, da učitelj sestavi neodvisno komisijo ( 
druge učitelje, starše), katere člani so sposobni 

postavljati vprašanja in oceniti projekt. Priporočljivo 
je, da je komisija  seznanjena vnaprej, da se lahko 
ustrezno pripravi. 

 
Učitelj se lahko odloči vključiti to aktivnost v 
predmet, kjer obravnavajo izbiro poklica in v tem 
primeru lahko uporabi to opravilo – nalogo za 
različne šole in fakultete, ki bi hkrati predstavile 
svojo institucijo učencem. Še posebej koristni bi 
lahko bili strokovnjaki iz tehničnih fakultet o 

vprašanjih okolja. Sodelovanje, kvaliteta 

predstavitve in podobno bo kasneje ocenjeno od 
učitelja v povezavi z razredom. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako vam je bila všeč naloga? 
 Kako vam je šlo z dodeljevanjem vlog? 
 Ste imeli dovolj časa? 
 Kdo je bil vodja projekta? 
 Kdo je vodil vaše delo? 
 So vse vaše zamisli, s katerimi ste seznanili 

skupino, bile upoštevane? 

 Kdo je bil pasivni sodelavec? 
 Je bilo kaj nesoglasij? Če so bili, kako ste jih 

rešili? 
 Ali vam je uspelo upoštevati tudi ostale vidike 

projekta? (vpliv na lokalno zaposlovanje, okolju 
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prijazno tehnologijo, javni prevoz in pešce, 
varnostne predpise,...) 

 Ste morali iskati informacije?  
 Če ste, katere točno in zakaj? 
 Ste se česa naučil skozi nalogo? 

Uporabnost v 
razredih 

Etika in družba (državljanska vzgoja), umetnost, 
delati z orodjem in materiali, matematika, fizika 
(določiti je potrebno posebne pod opravila - 
kalkulacije) 

 

Navdih 
 

 

Opombe 
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MOSTOVI SODELOVANJA 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupni cilj 

  

Fleksibilen 
odziv 

  

Vzdušje v 
skupini 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 
 aktivno prispevati k skupinskem opravilu 
 zavedati se, kaj lahko vpliva na sodelovanje 

Čas 20 - 30 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

flipchart, markerji - označevalci 
 

Opis 

1) Učitelj razdeli razred na skupine, 4 – 5 učencev, jih prosi, da 
najdejo mesto v razredu, kjer bodo ločeni od ostalih. Ko se 
posedejo, zapove tišino, da lahko poda navodila:"Naloga, v 
kateri ste in jo želite opraviti je dokaj vpijajoča in je časovno 

določena. To je razlog, ker tako naredite najboljše v čim 

krajšem času. Naloga je: Najdite vse, kar imate skupnega! 
Nekdo od vas naj dela zapiske vseh lastnosti, ki jih delite. Dam 
vam 10 minut za to opravilo." 

 
2) Ko poteče čas, učitelj združi skupine dokaj skupaj in jim reče, 

naj oblikujejo krog; ohranijo svoje prvotno oblikovane skupine, 

ki sodelujejo v nadaljnjih aktivnostih. 
 

3) Vsaka skupina prešteje, koliko skupnih lastnosti so ugotovili. 

Skupina z največ ugotovljenimi skupnimi lastnostmi prebere 
svoje zapiske, medtem ko ostali naredijo izbor dveh najbolj 
zanimivih in/ali zabavnih skupnih lastnosti, ki jih delijo in jih 
razkrijejo ostalim. 

 
4) Ko so končane vse predstavitve, učitelj razredu postavi zadnje 

vprašanje; ki hkrati služi kot povratna informacija: "Zakaj, 
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mislite, sem vam dal to nalogo, kaj je njen namen?" 
5) (Ne gre samo za medsebojno spoznavanje) 

 
6) Zaključek učitelj povzame z besedami: "Kar imamo skupnega, 

lahko pomaga zgraditi mostove sodelovanja." (glej Vodnik 
kompetenc). 

Tveganja in  

priporočila 

Priporočila: 
Nekateri morda to dejavnost dojemajo kot 
tekmovalno in se trudijo in primerjajo z ostalimi. 
Pogosto je lahko eden od izrekov ta: "Nismo našli 
veliko skupnih lastnosti, tako kot drugi." Potrebno je 
izpostaviti, da je vsaka skupina drugačna – včasih je 

več lastnosti, ki jih delijo, včasih manj. In prav je 
tako. 
 
V primeru, da je na voljo več časa za aktivnosti, se 
končna vprašanja lahko razdelijo kot zapis in 
razdelijo posameznikom za odgovor v pisni obliki. 

Rezultati bodo zbrani in prikazani na table. To 
aktivnost lahko podaljšamo za 15 minut. 
 
Trditev, da se nasprotja privlačijo, velja le v 

omejenem obsegu. Kaj velja bolj kot to: "Ptice, ki 
imajo peresa, letijo skupaj," kjer velja učinek 
podobnosti. Domnevamo lahko : "Nekdo, ki ima 

podobne poglede in enaka prepričanja kot jaz, vpliva 
name bolj in jaz se lahko močneje identificiram z 
njim. Razumem osebo in ona razume mene ker gradi 
zaupanje in daje zagotovila.  Odstranjuje moj 
naraven, obrambni občutek, da mi bo spodletelo, če 
bom imel opravka z nepoznanimi osebami." 
 

Poizkusi so pokazali, da takrat, ko je izkazana 

podobnost, avtomatično raste tudi empatija. 
Pripravljenost, videti pozitivnosti v drugih, se poveča 
medtem, ko pada tekmovalnost ali kazanje 
individualne ravnodušnosti. Pripravljenost 
sodelovanja s tako osebo se prav tako poveča. 

 
Kar zadeva medsebojno privlačnost, je več ključnih 
faktorjev, ki vplivajo na to, kako zaznavamo druge, 
in sicer fizična privlačnost, podobnost, bližina  in 
stopnja odnosa. Je pa še veliko drugih faktorjev. 

Začetna simpatija se formira med prvim vtisom, kar 
je v prvih petih minutah. Čez čas podobnosti niso 

več tako pomembne,  medsebojen odnos igra večjo 
vlogo. 
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Tveganja: 
Lahko je skupina nekomunikativnih učencev, kjer 

mora posredovati učitelj s pomočjo razvijanja 

komunikacije in ustvariti podpirajoče vzdušje. 
Lahko je skupina učencev, ki ima malo skupnega in 
učitelj mora zato vajo ponoviti z vedenjem, da 
takrat, ko so razlike takoj opazne, tudi sprejemanje 
podobnosti terja več časa. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Ste v svojem življenju imeli podobno izkušnjo? 
 Se vam je kdaj zgodilo, da je popolnoma 

nesimpatična oseba, ki s tabo ni imela nič 

skupnega nenadoma postala kot vaš stari 
znanec? 

Uporaba v 
razredih 

Dejavnost se lahko uporablja kot metoda navajanja 
(evokacije) v družbenih vedah, kot tudi pri učnih 
urah, privajanju bivanja, …  

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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NENAVADNA KNJIŽNICA 
 

Starostna 

skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 spodbujanje pozitivnih odnosov v skupini s skupnimi 

izkušnjami 

 pridobiti izkušnje z reševanjem skupinskih nalog 

 poglobiti znanje o književnosti 

 razvijati ustvarjalnost 
 povečati sposobnost prilagodljivega odziva 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Književne "lupine", papir, pisala, barvni markerji - 
označevalci, delovni list: Knjige za nadobudne pisatelje 

Opis 

6. Učitelj razdeli učence v skupine po štiri. Vsaka skupina dobi šest 
knjižnih "lupin" (idealno bi bilo, škatle v velikosti knjig, ki 
vsebujejo nekaj praznih listov papirja), pisala in barvne 
markerje - označevalce. Učitelj razloži nalogo: 

"Predstavljajte si, da sodelujete na prireditvi, kjer slavijo mlade 

nadobudne intelektualce, pesnike in pisatelje ter vsakemu 
podarijo za darilo knjigo. Tam je miza s knjigami, ki se jih bo 
razdelilo. Ampak to niso običajne knjige - trenutno so le lupine s 

praznimi prostori, z izjemo nekaj praznih listov. Vaša naloga je 
izdelati knjigo, ki bo predstavljena nadobudnih avtorjem, tako 
da bodo lahko sklepali, katero delo in od koga je. Morate biti 
domiselni, da jih bost navdušili! V lupino lahko vstavite 
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predmet, narišete ali napišete kaj (mogoče kaj duhovitega), 
namigovati na kaj v naslovu, zgodbi, junakih, itd. Na primer, če 

bi delali na romanu Beznica od Emile Zola, bi vstavili steklenico 

pijače v lupino; pri Baudelairu in Rožah zla bi narisali šopek 
črnih rož, in tako naprej. Nič ne sme zadržati vašo domišljijo! Iz 
seznama knjig, ki jih je prejela vaša skupina, izberite tri 
naslove, nato dodajte tri naslove po svojih lastnih željah. Imate 
30 minut za izdelavo knjige. " 

7. Učitelj razdeli delovne liste: Knjige za nadobudne pisatelje 

skupinam in jih pusti, da se lotijo dela. Se ne vmešava, dela 
samo pripombe in opazke zase, da bo lahko kasneje zagotovil 
povratne informacije. 

8. Ko čas poteče, učenci predstavijo svoja dela in z glasovanjem v 
dveh krogih določijo zmagovalca. Najprej se ocenjujejo knjige iz 
pripravljenega seznama. Vsak učenec ima samo en glas, ki pa 
ne sme glasovati za svojo skupino. Nato so ocenjene knjige, ki 

so jih izbrale skupine (uporabljajo enaka pravila). 

9. Zmagovalni vpisi so nagrajeni. Dejavnost se zaključi s kratko 
razpravo. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Najbolje bi bilo, da se izberejo dela, ki se trenutno 

obravnavajo v razredu. Za zaključek dejavnosti se 
lahko uporabi Torta sodelovanja.   

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Ali vam je uspelo narediti vse, kar ste želeli? 
 Kako zadovoljni ste z rezultatom? 
 Kaj je bilo najtežje, ko ste opravljali nalogo? 
 Kaj je pomagalo skupini pri dokončanju 

naloge? 

 Kdo je aktivno sodeloval pri delu? 

 Je kdo vodil skupino? Je bilo v redu? 
 Kdo je malo sodeloval pri delu in zakaj? 
 Ste spodbujali drug drugega? 
 Ali je to vplivalo na vaše sodelovanje? 
 Ali so bili kakšni konflikti? 
 Medtem ko ste opravljali nalogo, ste imeli 

kakšne vloge (ideje, močni posamezniki)? 
 Ali se je kdo počutil zapostavljenega? Zakaj in 

kaj bi bilo mogoče storiti glede tega? 

Uporaba v 

razredu 
Materni jezik, tuji jeziki, umetnost 

Navdih E. Bakalář, Psychohry, MF Praha, 1989 

Opombe 
 

 



 
70                                                                              PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

                                                                                                   www.softskillsatclass.eu 

                                                                                                  

 
 

Delovni list: Knjige za nadobudne pisatelje  
 

 

Nadobudnim pisateljem bi zadoščale tri knjige s spodnjega seznama: 
 
FRANZ KAFKA    PREOBRAZBA 
ALDOUS HUXLEY    KRASNI 
NOVI SVET 
WILLIAM GOLDING   GOSPODAR MUH 

WILLIAM SHAKESPEARE  HAMLET 
HONORÉ BALZAC    
IZGUBLJENE ILUZIJE 

JOSIP JURČIČ                    DESETI BRAT 
 
 
Izdelajte jih. 

 
 
Nato izberite še tri po vašem okusu.  
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NOVI SOŠOLCI 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti  

Skupen cilj  Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 pridobiti izkušnje pri opravljanju skupne naloge  
 poslušati mnenja/poglede drugih 
 razviti sposobnosti argumentiranja 

 pridobiti izkušnje pri predstavitvi lastnih 
pogledov/mnenj skupini in pri pogajanju 

 pridobiti izkušnje pri iskanju rešitve, ki ustreza vsem 
stranem 

 ustvariti skupno bazo znanja (know how) 

Čas 45 - 60 minut 

Lokacija V notranjih/zunanjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Sošolci, markerji, pisala, flipchart 
 

Opis 

1) Učitelj začne: 
"Redko kdaj si lahko izberemo s kom bomo hodili v šolo, ampak 
danes imate srečo: Lahko si boste izbrali s kom bi radi bili v razredu 
naslednjih nekaj let! 
 

2) Učitelj razdeli kopije delovnega lista: Sošolci; vsak učenec mora 
izbrati 5 ljudi, s katerimi bi rad preživel naslednjih nekaj let v 
razredu. Potrebna bo tudi kratka utemeljitev glede izbora 5 iz 
seznama.  

 
3) Ko imajo učenci pripravljen seznam sošolcev, jih učitelj razdeli v 

skupine po 5. Vsaka skupina se mora strinjati s seznamom, ki ga 

predlagajo posamezniki skupine; lahko nove sošolce tudi razvrstijo 
po lestvici.  
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4) Učitelj opazuje skupine pri delu in je pozoren na posameznike; kako 
se pogovori odvijajo; kdo je najbolj glasen in govori največ itd. Ko 

je naloga končana, predstavijo skupine svojo izbiro in utemeljitev. 
Za predstavitev seznama lahko uporabimo flipchat in tako lahko 
potem lažje primerjamo sezname skupin.   

5) Aktivnost lahko končamo tukaj, ali pa nadaljujemo z ustvarjanjem 
novega seznama, ampak tokrat se mora o novih sošolcih dogovoriti 

in strinjati cel razred.  
 
6) Sledi analiza; lahko se nanaša na kakovost sodelovanja znotraj 

skupine (kako je bil dosežen dogovor, dodelitev vlog, …) ali pa se 
osredotočimo na izbrane sošolce (razlogi za izbiro in zavrnitev). 

 
7) Aktivnost doseže vrhunec v ustvarjanju skupnega znanja. Učitelj 

napiše na tablo: »Kako doseči dogovor? Kaj je pomembno?« Zapiše 
si vse ideje in spodbuja k nadaljnjemu sodelovanju. Končno naroči 
razredu, da prepišejo seznam idej; to je nekaj kar so naredili sami, 
se lahko s tem povežejo in seštevek predstavlja skupno bazo znanja 
in uporabe.   

 

Tveganja in  

priporočila 

Mnenje: Učencem je dan samo seznam imen, 
medtem ko so informacije o posameznikih dane ko, 

so že izbrali 5 imen. Učitelj nato opazuje ali bo to 

vplivalo na narejeni seznam (spremembe).  
 
Predlogi učne ure slovenščine: Pisanje značilnosti 
sošolca in njegove zgodbe – opis in nestrukturiran 
CV. Možna sta dva pristopa: Nekatere skupine lahko 
napišejo zgodbo, tako kot si jo sami zamislijo, 

medtem ko drugi opisujejo življenje sošolca v prvi 
osebi (se »prelevijo« vanj), kot da bi sam pisal 
zgodbo. Sledi primerjava.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo po izboru: 
 Kako ste se počutili pri tej dejavnosti? 

 Kako vaš prvi vtis in presoja vplivata na vaše 
obnašanje?  

 Je bil kdo vodja v vaši skupini? 
 Je bilo kaj nesoglasja v skupini? 
 So bila predstavljena kakšna pravila? 
 Ali so vsi člani skupine bili deležni enakega 

poslušanja svojih mnenj in argumentov? 
 Kateri argumenti so nosili največjo težo? 

 Kdo je nastopil najbolj vsiljivo?  
 Kdo je predstavljal v imenu skupine in zakaj?   
 Kako je bila dosežena končna rešitev?  
 Ste lahko kaj razbrali iz neverbalne 
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komunikacije? 
 Ali so dodatne informacije kakorkoli vplivale na 

vašo odločitev?  

 
Vprašanja za razpravo vezana na pogajanja: 
 Bi v podobnih pogajanjih morali postaviti 

kakšna pravila ali naj se te svobodno razvijajo? 
 Moramo dovoliti vsem, da izrazijo svoja mnenja 

in jih branijo? 

 Mora vedno nekdo zmagati in ostali izgubiti, ali 
obstajajo še druge možnosti (sodelovanje, 
kompromis)? 

 Kaj je cilj sodelovanja in katere strategije bi se 

izplačale?  
 So bila med posamezniki, ki imajo enake 

interese in poglede, sklenjena zavezništva? Če 

so, kakšen je bil rezultat?  
 Je bilo težko sprejeti in razumeti 

neodobravanje mnenj, metod ali ravnanj drugih 
udeležencev? Je bilo to težko izraziti?  

 Ali med pogajanji igrata vlogo tudi kreativnost 
in izvirnost?  

 Ali lahko kaj storimo, ko pogajanja propadejo?  

 Kateri argumenti nosijo največjo težo? 

Uporaba v 
razredih 

Družbene vede 
  

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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Delovni list: Sošolci 
 

Oseba Informacije 

HIV-pozitiven fant Nepotrjeno; res pa je, da je ta mlad fant 
promiskuiteten, ampak zelo natančen glede svojih 
francoskih črk! 

Sin tvojega učitelja 
 

Vaš učitelj je res pošten, nikoli ne ščiti ali promovira 
svojega sina – ravno nasprotno.  

Športnik Profesionalno igra nogomet, blesti v športu. Njegove 
ocene v šoli so povprečne. Kar nekaj ur izpusti, težko 
jih nadoknadi. Šola mu je omogočila individualni učni 
načrt.   

Računalničar Ne mara ljudi in se ne sekira. Nekomunikativen, 
umaknjen, v prostem času vdira na spletne serverje.  

Model (manekenka) Je popolnoma podlegla medijskemu prikazovanju 
lepote, praktično trpi zaradi bulimije. Sodelovala je v 
več medijskih oddajah in foto slikanjih. Trenutno ima 
zelo malo interesa za šolo.  

Hčerka podjetnika Ker sta starša močno vključena v vodenje 
družinskega podjetja, mora skrbeti za mlajša brata 
in voditi gospodinjstvo.   

Dekle iz krščanske družine 
 

Malce umaknjena, veliko bere in ima dobro splošno 
znanje. Ima 5 bratov in sester. V prostem času vodi 
majhne otroške klube, v poletnih mesecih pa 
sodeluje v taborjenjih kot vodja.   

Homoseksualec V odnosu s svojim partnerjem, kateri je 10 let 
starejši, je že dobri dve leti. Starši se s tem niso 
sprijaznili. Živi skupaj s partnerjem in trenutno je v 
stiku samo s svojo mamo.   

Ljubitelj EMO-stila Se vidi, nosi samo črna oblačila. Odličen učenec, želi 
študirati v Cambridgeu, Angliji. Učitelji ga imajo radi, 
sošolci ne toliko.   
 

Skinhead Uživa v borilnih veščinah. Ima pobrito glavo, je 
vegetarijanec, obiskuje čajanke in zanimajo ga 
vzhodne kulture.   
 

Azijska punca Vnesi podatke!! 

Azijska punca Stara 18 let, kitajskega porekla. Družina ima v lasti 
majhno trgovino, kjer dela punca ponoči. Njena 
slovenščina ni dobra in to ustvarja oviro pri druženju 
z vrstniki.  
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Azijska punca Ne razumemo je, kaj govori.  

Kockar Prihaja iz bogate družine. Starši nimajo časa zanj, 
namesto tega mu dajejo denar. V zadnjem času se 
druži s kockarji in je od kockanja postal odvisen. 
Denar staršev ni več dovolj, zato išče druge vire 
prihodkov. Govorice, da je ukradel denar sošolcem 
so nepotrjene.  
 

Kadilec marihuane in 
Rastafarijanec 
 

Strasten vrtnar. Po šoli posveča čas gojenju več vrst 
rastlin na majhnem vrtu. Aktiven glasbenik, ki ima 
skupino skupaj s svojimi prijatelji.  

Mlad poslovnež Odgovoren, ciljno orientiran. Poslovno je aktiven eno 

leto in vodi trgovino na spletu. Želi študirati in 
varčuje za šolnino. Pričakuje veliko od sebe in tudi 
tistih okoli njega.  

Ljubitelj živali Njegova ljubezen do živali je velika. Večino prostega 
časa preživi na kmetiji, z živalmi in malo zanemarja 
osebno higieno.  

Olimpijski prvak v 
matematiki 

Razen svojega naravnega talenta s številkami in 
enačbami je skromen, navaden človek, pripravljen 
pomagati drugim pri domačih nalogah.  

Fant z dežele  Preveč se trudi vključiti/spadati v mestno družbo. 
Izjemno posveča pozornost najnovejšim modnim 

trendom in se tako tudi oblači. Pri njem je izgled 
najpomembnejša stvar.  
 

Punca s prekomerno 
telesno težo 

Vesela, srečna, prijazna, ampak ima prekomerno 
telesno težo. Trpi zaradi motenj delovanja ščitnice, 
zaradi česar je pridobila veliko teže. S tem se je 
sprijaznila in ohranja zdrav pozitiven pogled na 
situacijo. Drugi jo iščejo zaradi dobre družbe in rada 
ima zabavo.  

Mati samohranilka Noseča pri 16ih, se je odločila obdržati otroka in 
rodila pred enim letom. Zdravniki so ocenili, da bo 
njen sin njen edini otrok. Oče ni znan. Pomoč pri 
oskrbi otroka ji nudijo starši. Želi dokončati šolanje 
in pridobiti kvalifikacije, da bo lahko skrbela za 
otroka. 
 

Rom Nikoli ni poznal svojih staršev. Je v rejniški oskrbi, 
skupaj s petimi otroki. Ima veliko karizmo in lahko 
vsakogar prepriča o čemurkoli.  
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OBLIKOVANJE KROGA 
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj 

 

Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 Povečati pozitivne odnose v skupini preko skupnih 

izkušenj 
 Usklajeno gibanje 
 Dobiti izkušnje pri spopadanju s skupinsko nalogo 

Čas 10 minut  

Lokacija Zaprti prostori/na prostem 

Viri in 

materiali 
 

Opis 

1) Učitelj povabi učence, da se postavijo v dokaj tesen krog v smeri 

urinega kazalca, svoje roke položijo na pas osebe pred njim. 

2) Ko se jim ukaže, morajo vsi hkrati skrčiti kolena, da se prednji 
usede na kolena zadnjemu. Vsak mora trdno sedeti, da je krog stabilen. 

3) Učitelj nadaljuje v razredu: 

"Sedaj se dvignimo in iztegnemo desno roko, potem levo in bingo: 
Sedaj letimo, nagnemo se desno, nato levo. OK, poskusimo narediti 

korak naprej, vsi naenkrat, z levo nogo, sedaj." 

4) S kratko razpravo zaključimo aktivnost. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Previdno glede varnosti! Vaja pomaga uteči 
skupino. 
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Ta aktivnost se lahko uporabi za boljši vtis znanja 
kroga kot geometrijska oblika: Najbolj pomembna 

točka kroga (center); razdalja vseh točk (učenci) od 

krožnice od središča (lahko uporabimo vrv); krožno 
gibanje v smeri urinega kazalca in v nasprotni; 
skakanje, itd. 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako vam je bila všeč vaja? 
 Kako ste se počutili, ko ste sedeli na kolenih 

sošolcev? 

 Je bila naloga težka? 
 Kaj ste morali narediti, da ste pravilno 

uporabili navodila? 
 Ste se naučili kaj novega? 

Uporaba v 
razredu 

Katerikoli predmet 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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OCENJEVANJE POMEMBNOSTI 
 

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen 
odziv        

 

Vzdušje v 

skupini 

Povratne 
informacije 

Cilji 

 Aktivno prizadevanje za dosego skupnega cilja 
 Spoštovati mnenja drugih, pri uveljavljanju svojega 
 Zagovarjati rezultate dela skupine, ne glede na 

lastno mnenje 

 Razviti sposobnost argumentiranja  
 Razviti posameznikovo sposobnost za doseganje 

skupne rešitve 

Čas 35 minut 

Lokacija Zaprti prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Izumi, papir, pisala, štoparica 
 

Opis 

• Učitelj razdeli učence v skupine, po 4 ali 5. Vsaka skupina dobi 

kopijo delovnega lista Izumi in sledi z navodilom učitelja:  

"Vaša naloga je, da ocenite izume na seznamu, glede na vaše 
mišljenje o vplivu teh izumov na življenje danes. 
Najpomembnejši izumi morajo biti na vrhu, potem pa boste šli 
do zadnjega, najmanj pomembnega. Za to skupno nalogo imate 
8 minut." 

• Učitelj prične štopati in skupine začnejo z delom. 

• Ko čas poteče, učitelj določi osebo, ki bo predstavljala skupino 
in njihove ugotovitve, do katerih so prišli. 

• Učenci se seznanijo z rezultati in primerjajo ocene (razvrstitve); 
učitelj lahko ima lastne ocene (razvrstitve) pri sebi, za katere ni nujno 
da so predstavljene kot pravilne rešitve, služijo pa kot smernice in/ali 
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kot merilo. Med prestavitvami lahko učitelj oteži nalogo in postavlja 
vprašanja zakaj je tako in zakaj ne drugače, na primer: "Zakaj menite, 

da je brezžični prenos bolj pomemben kot zračni prevoz" in podobno. 

Učitelj mora biti pozoren na to, kako dobro so predstavniki pripravljeni 
utemeljiti skupinsko delo, ne glede na njihovo osebno mnenje. 

• Aktivnost se zaključi s skupno razpravo.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Lestvice so osnovane na osebnih pogledih in 
preferencah – ne obstaja pravilna ali napačna 
rešitev. Različni ljudje bodo imeli svoje ideje o 
tem komu ali čemu bodo dali prednost. Namen te 

vaje je, da razred razmišlja o problemih in razvije 

svojo kompetenco za sodelovanje. 

V tej aktivnosti ne sme biti obsojanja/presojanja/ 
ocenjevanja: če že kaj, nadpovprečne skupine 
dobijo zahvalo. 

To dejavnost se lahko spremeni, da preden 
začnejo dijaki s  skupinskim delom, ustvarijo 

svoje individualne uvrstitve. Po tem bo veliko 
težje, da se kot skupina dogovorijo o rešitvah, saj 
bodo člani skupine stali za svojimi stališči. Hkrati 

bodo veliko več razmišljali o razlogih za njihovo 
uvrstitev, zakaj je pomembno in zakaj manj 
pomembno, kar vodi do boljšega argumentiranja 
v ekipi. Neizogibno je, da bo vaja trajala dlje, 

doda se 10-15 minut. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se lotili naloge (glasovanje; 
prepričevanje; opredelitev z mnenji zaupanja 

vrednimi člani)?  
 Se je splačalo? 
 Kaj je bilo težko in zakaj? 
 Kaj je prispevalo k uspehu skupine oziroma 

zakaj niste uspeli kot skupina? 
 Ste se strinjali z rezultati skupinske lestvice? 

Je bilo kaj, s čem se niste strinjali, ampak je 

bilo zaradi glasovanja sprejeto? 
 Kaj ste spoznali zaradi te aktivnosti? 

Uporaba v razredu 

Zgodovina, naravoslovje, geografija, fizika, 

kemija, materni jezik (literatura), družbene vede, 

itd. 

Opisana različica aktivnosti (vključno z delovnim 
listom) velja kot vodilo. Učitelj mora pripraviti 
svojo različico, ki bo časovno in vsebinsko 
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najbolje ustrezala.  
Predlogi za učitelje: 

 
Zgodovina:  
Kronološka razvrstitev oseb 
Razvrstitev dogodkov na vpliv razvoja druge 
svetovne vojne  

Razvrstitev oseb glede na njihov pomen z vidika 
narodnega preporoda (zgodovina) 
 
Geografija:  
Razvrstitev mest po velikosti (največ kino dvoran, 

trgovin, bazenov, itd.) 
Razvrstitev mest glede na to, kjer je najbolj 

ugodno za sončenje (zemljepisna širina) 
Razvrstitev države glede na trenutno politično 
pomembnost 
Razvrstitev države glede mineralnih surovin  
 
Biologija:  

Razvrstitev živali glede na njihovo evolucijsko 
starost 
Razvrstitev živali glede na njihovo koristnost za 

človeka 
 
Literatura:  
Kronološko razvrstitev avtorjev 

Razvrstitev literature glede na literarno obdobje 
Razvrstitev po najbolj prodajnih avtorjev 
Razvrstitev del avtorjev glede na pomembnost 

Navdih 

Hansen Čechová, Barbara. Nápady pro rozvoj a 

hodnocení klíčových kompetencí žáků, Portál, 

Praha 2009 

Opombe 
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Delovni list: Izumi  
 

Razvrstite naslednje izume iz 20. stoletja , glede na pomembnost za 

človeštvo. 

 

Brezžičen prenos – Guglielmo Marconi, 1901 

Zrakoplov z lastnim pogonom– Wilbur and Orvill Wright, 1903 

Penicilin – Alexandr Fleming, 1928 

Jedrska reakcija – Otto Hahn and Fritz Strassmann, 1939 

Računalnik – Konrad Zuse, 1941 

Kontracepcijske tablete – Carl Djerassi, 1951 

(Avtomatski) Pralni stroj – 1950-ies 

Struktura in funkcija DNA – James Watson, Francis Crick a Maurice 

Wilkins 1962 

Internet – RAND Org., for U.S. Defense Dept., 1960-ies 

Umetna oploditev – Robert Edwards and Patrick Steptoe, 1968 

Digitalna kamera– Fuji Corp., 1988 
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OTOK PRIHODNOSTI 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj 

 

Fleksibilen 

odziv  

Vzdušje v 
skupini 

Povratne 

informacije 

 

Cilji 
1. aktivno reševati skupno nalogo 
2. razmišljati skupaj 

3. razviti ustvarjalnost 

Čas 45 – 90 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

markerji, voščenke, lepilni trak, lepljivi listki 
velik list papirja (100 x 70 cm) 
delovni list: Otok prihodnosti 

Opis 

• Učitelj razdeli razred na skupine s 6 učenci, razdeli material in 

orodja. Vsaka skupina dobi 6 velikih listov papirja. Nato vodi dalje: "Kot 

mladostniki imate čudovito priložnost, da oblikujete svoje življenje. 

Možnosti so skoraj neomejene, ampak, da bi kakršnokoli uporabili, 

morajo ljudje sodelovati. Mi moramo sodelovati; dodeliti naloge; 

usklajevati priprave za dejavnosti kot tudi izvedbo le teh – vse to 

zahteva predanost. Prihodnost bo taka, kot si jo zgradimo. Tako je 

sedaj prišel čas za vas, da se združite in naredite spremembo. Nič se ne 

sme izpustiti, saj bo vsaka napaka imela posledice. Nobena zamisel naj 

ne bo zavrnjena – poglejte jo, razmislite in se pogovorite. V naslednjih  

40 minutah boste reševali pomembno nalogo. Naj vam dam papirje!" 

• Učitelj izroči kopije delovnega lista Otok prihodnosti in učenci lahko 

pričnejo izvajati nalogo. Hodi okrog, postavlja vprašanja za razmislek, 

daje vzpodbudo in opazuje, kako poteka sodelovanje v skupini. Naredi 

si opombe, ki se kasneje uporabijo kot povratne informacije. 

• Ko poteče čas, učitelj napove skupinam, da končajo svoje 

zemljevide otoka z zlaganjem listov v enega in ga prikažejo (nalepijo na 
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steno). Vsaka skupina ostalim predstavi svojo vizijo. Učitelj začenja 

razpravo, ki bi morala biti živahna z mnogimi postavljenimi vprašanji. 

Konec koncev učenci lahko glasujejo, kateri otok je bil najboljše 

pripravljen za preživetje štirih desetletji. 

Tveganja in  

priporočila 

Ko je dejavnost končana, se lahko uporabi Torta 
sodelovanja (glej Vodnik kompetenc). 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se počutili, ko ste izvedeli, kaj je 
vaša naloga? 

 Kako ste se spoprijeli z njo? 

 Kako se razdelili vloge v svoji skupini? 

 Ali je čigava zamisel prevladovala? 

 So bili kakšni prepiri? Če so bili, kako ste jih 
rešili?  

 Kako zadovoljni ste zdaj z vašim otokom? Ste 
izpustili kaj bistvenega? Obstaja kaj takega, 
kar si želite imeti na otoku, pa je zdaj 
prepozno? Ste tja umestili kaj, brez česar bi 
prav tako lahko živeli? 

 Kje je vaša šola, bolnišnica, pošta, 

upravna enota, viri za energijo, pokopališče, 
odlagališče odpadkov…? 

 Kako bodo ta zemljišča komunicirala drug 
z drugim? 

 Kaj bi naredili drugače v naslednjem krogu – 
kaj naj bi ostalo enako med delom v vaši 
skupini in kaj bi bilo drugače? 

 Ali ste kaj spoznali med to dejavnostjo? 

Uporaba v 
razredih 

Etika in družba (državljanska vzgoja), umetnost, 
šolski izlet in/ali prilagoditev na druge predmete. 

Navdih  

Opombe  
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Delovni list: OTOK PRIHODNOSTI 
 

Nekje na sredini oceana 

je otok, kamor bi se 

želeli preseliti zaradi 

situacije, ki se dogaja po 

svetu. 

 

Otok je pravokotne 

oblike in razmeroma 

velik. V centru je velik 

hrib in skrbi za močan izvir pitne vode. Hrib je pokrit z gozdom, 

enakomerno porazdeljenim v osrednjem območju okoli 10 x 10 km. Prst 

na celotnem otoku je rodovitna, otok pa je razdeljen na 6 parcel  

(ozemlje; 2 x 3 pravokotniki). 

 

Družba, ki jo sestavlja 30 mladih moških in enako število mladih žensk, 

bo do otoka prispela po zraku. Vsaka parcela otoka bo naseljena s 

približno 10 ljudmi v obdobju 40 let. Imate samo teden dni časa, da 

oskrbite otok ali po morju ali iz zraka z vsem, kar mislite, da boste 

potrebovali za preživetje in si uredili prostor po svojih željah. Skozi 

naslednja 4 desetletja potem dostava na ali z otoka ne bo možna. 

 

Torej, kaj boste potrebovali? Želeli boste potomce; postarali se boste; 

delali boste, počivali in se srečavali s problemi. Kaj pa vaša nastanitev? 

Kje se bodo izobraževali vaši otroci? Kako boste preživeli in kaj boste z 

odpadki? Kako boste komunicirali? Nedvomno se bo pojavilo še veliko 

ostalih vprašanj. 

 

Zdaj morate na šestih listih papirja, ki jih imate, narisati, kako bo 

izgledal vsak del otoka, ko boste uporabili vse ideje za razvoj. 

 

Na koncu bo skupinska naloga predstaviti vaš otok vsem ostalim. 
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PLATFORMA 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj 

 

Fleksibilen 
odziv 

 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 Aktivno sodelovati pri reševanju skupne naloge  

 Na aktiven način ponoviti znanje 

 Obdelati informacije 

 Deliti informacije 

 Rešiti matematičen problem 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Platforma – navodila za skupine, Delovni 
list: Platforma – Informacije Set A (celotna verzija), 
Delovni list: Platforma – Informacije Set B 

(poenostavljena verzija), pisala, papir, škarje. 

Opis 

7) Pred začetkom izvajanja aktivnosti, se mora učitelj odločiti ali 
bo uporabil celotno ali poenostavljeno verzijo, nato razreže izbrani 
delovni list Platforma, glede na število skupin.   

8) Učitelj razdeli razred v skupine od 5 do 6 učencev in jih 
razporedi v učilnici tako, da ne bodo motili drug drugega. Vsaka skupina 
prejme kopijo delovnega lista: Platforma -  navodila za skupine in ga 

najprej prebere. Nato razdeli učitelj kartice (razrezane trakove – delovni 

list) z informacijami vezani na izbrano verzijo. Kartice so enakomerno 
porazdeljene med člane skupine, tako da ima vsak nekaj informacij.   

9) Učitelj opazuje skupine pri delu in se ne vmešava, ampak samo 
ustvarja zapiske za zagotovitev povratnih informacij kasneje. Prav tako 
določi čas za izvedbo naloge.  



 
86                                                                              PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

                                                                                                   www.softskillsatclass.eu 

                                                                                                  

 
 

10) Ko čas poteče skupine predstavijo njihove rešitve. Te nato vse 
skupine preverijo in razpravljajo o rešitvi (v idealnem primeru, s strani 

uspešnih študentov) 

11) Vaja se zaključi s povratnimi informacijami in razpravo. 

 

Tveganja in  

priporočila 

Priporočen čas za nalogo je 30 minut.  

Po končani vaji lahko uporabimo metodo torte 
sodelovanja. 

Povratne 
informacije 

Rešitev  – Celotna verzija: 

1. Dimenzija platforme v »komolcih«: višina 20, 
širina 60, dolžina 120 

2. Izračun prostornine platforme 
20 x 60 x 120  = 144 000 kubičnih 
»komolcev« 

3. Izračun količine potrebnih »junill«: 
»Junilla« meri 80 x 80 x 80 »prstov«, 4 x 
4 x 4 »komolcev« (64). 
Izračun: volumen platforme/volumen 
»junille« (144 000 : 64 =) 2 250 »junill« 

4. Izračun števila dni potrebnih za izgradnjo: 

1 delovni dan ima 10 ur, z namestitvijo 9 
»junill« na uro, kar pomeni 90 »junill« na 
dan 

Število dni: »junill« količina / število 
postavljenih na dan (2 250 : 90 =) 25 

 
Polaganje marmornatih plošč na platformo. 

Osnova platforme leži na tleh, tako da tam polaganje 
ni potrebno! 

 Izračun vidne površine: 

(120 x 60) + 2(120 x 20) + 2(60 x 20) = 
14 400 

 Izračun št. dni za polaganje plošč: 
Marmornata plošča meri 10 x 10 »komolcev« 

(100 kvadratnih »komolcev«); 12 položenih 
plošč na dan, 1 200 kvadratnih »komolcev« 
na dan 
Izračun:  površina (14 400 : 1 200 =) 12 dni 

Skupaj dni: 
Izgradnja platforme                              25 dni 

Sušenje in usedanje platforme                13 dni 

Polaganje plošč                          12 dni 
Počitek                                      3 dni 
poliranje                                 5 dni 
Skupaj 58 dni 
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Število prstov na Rasterjevi desni roki: 3 

(sklepanje) 

"Če pomnožimo višino platforme s številom prstov 
desne roke vodje gradbišča Rasterja, dobimo njeno 
širino." 
 
Rešitev – Poenostavljena verzija: 
38 dni 

 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se lotili naloge? 

 Kako dolgo je trajalo, da ste ugotovili, da je 
nekaj danih informacij nepomembnih.   

 Kakšne pristope ste uporabili pri nalogi?  
 Kaj je pomagalo oz. oviralo doseganje 

dogovora? 
 Kaj je prispevalo k zmagi vaše skupine? 
 Kaj je povzročilo neuspeh? Kaj bi naslednjič 

naredili drugače? 
 Kaj ste spoznali? 

Uporaba v 

razredih 
Matematika 

Navdih  

Opombe 
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Delovni list: Platforma 

Navodila za skupine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stari Egipčani so pri gradnji svojih objektov uporabljali 
matematiko. Vendar, pa je bila matematika strogo varovana 
skrivnost, znana le peščici privilegiranih. Ali spadate med njih?  
Na faraonovem dvorišču potekajo priprave za letno 
praznovanje in žrtvovanje v čast boginje Pachet; svet se ne vrti 
samo zaradi zakonov narave, ampak tudi zaradi bogov. Zaradi 
tega bodo za praznovanje zgradili veliko platformo. Prejšnja, 
narejena iz lesa, je bila uničena v poplavah, zato bo nova 
zgrajena iz kamna. Preživela bo tudi če se Nil dvigne za 16 
»komolcev«. Vaša naloga je odgovoriti na naslednja vprašanja:  

- Koliko prstov ima Raster na desni roki? 
- Koliko dni bo trajalo, preden bomo lahko okrasili 

platformo?    
 
 



 
KOMPETENCA ZA SODELOVANJE / DEJAVNOSTI                                                               89 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

Delovni list: Platforma 

Informacije Set A (celotna verzija) 
 
Višina platforme je ¼ nad možno ravnjo poplav v naslednjem letu. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
Dolžina platforme je 100 »komolcev« več kot njena višina. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Širina platforme je 50% njene dolžine. 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
Če pomnožimo višino platforme s številom prstov desne roke vodje 
gradbišča Rasterja, dobimo njeno širino. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Raster je vodja gradbišča in ima na voljo 111 sužnjev in 11 
nadzornikov. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Gradbena dela so težka; dnevno umre več sužnjev. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Izčrpane sužnje in tiste, ki so vstopili v »Kraljestvo mrtvih« nenehno 
nadomešča sveža delovna sila.  
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Platforma bo zgrajena iz blatnih opek imenovanih junilla. So trdne kot 
kamen in zdržale bodo več sto let. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

Vse »junille«, ki bodo uporabljene za gradnjo so v obliki kocke. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Dimenzije »junille« so 80 x 80 x 80 »prstov«. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
En »komolec« ima 20 »prstov«. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Sužnji delajo 10 ur na dan, vsak dan brez izjeme. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

V eni uri, bodo sužnji postavili 9 »junill«.  
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Pred gradnjo so na gradbišče dostavili 220 »junill«. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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»Junille« so izdelane daleč stran od gradbišča platforme in njihov 

transport je težek. Pripeljejo jih z ladjo, skupaj 100 »junill« na dan. 

……………………………………………………………………………………………….. 
»Komolec« – starodavna enota dolžine – predstavlja razdaljo med 
sredincem in komolcem.  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Posamezna »junilla« tehta 91 000 »debenov«. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Ko je v platformo položena zadnja »junilla«, moramo celotno platformo 
pustiti čisto pri miru 13 dni, da se kocke pravilno usedejo. Šele potem 
bodo polagalci plošč, začeli s svojim delom. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
Platforma bo obložena z marmornatimi ploščami dimenzije 10x10 
»komolcev«.  
……………………………………………………………………………………………….. 
 
V enem dnevu je mogoče položiti 12 marmornatih plošč. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
Ko je polaganje marmornatih plošč končano, mora platforma stati 
nedotaknjena 3 dni. Po treh dneh, pa marmornate plošče zgladijo čistilci 
– poliranje. ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Sužnji bodo polirali plošče celih pet dni. Faraon vztraja, da se platforma 

sveti tudi v mesečini. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Za merjenje večjih razdalj uporabljajo merilno vrv, katera je dolga 100 
»komolcev«.   

……………………………………………………………………………………………….. 
 

Raster priganja vse delavce s temi besedami: »Poslušajte, niti enega 
dneva ne boste zapravili ali pa bo na vami izrečeno prekletstvo«. 
Njegovo besede vbijejo v sužnje večji strah kot bičanje s strani 
nadzornikov.  
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Dokler platforma ne doseže popolnega sijaja, je ne moremo praznično 

okrasiti.  

Ta naloga pripada »hemuitu«, oziroma z drugo besedo rokodelcem.  
……………………………………………………………………………………………….. 
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Veliko sužnjev ne bo slišalo samo preklinjanja in urokov, ampak bodo 
na gradiščih okusili tudi biče nadzornikov.   

……………………………………………………………………………………………….. 
 
Poleg hude vročine, delavce pestijo tudi roji peščenih muh.  

……………………………………………………………………………………………….. 
 
Tako kot vsi ostali Egipčani je vraževeren tudi Raster. Zato, da bo 
gradnja pravočasno končana, nosi pri sebi talisman. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Iz verskih razlogov bo platforma stala na zahodnem bregu Nila. Tako se 

bo z neprecenljivo lepoto bleščala v zahajajočem soncu.  

……………………………………………………………………………………………….. 
 
Rasterjev talisman je ploščat predmet, narejen iz zobovja povodnega 
konja. Talisman bi naj premagoval demone in odganjal zlo.  
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Informacije Set B (poenostavljena verzija) 

 
 
Višina platforme je ¼ nad možno ravnjo poplav v naslednjem letu. 
 
Dolžina platforme je 100 »komolcev« več kot njena višina. 
 
Širina platforme je 50% njene dolžine. 

 
Če pomnožimo višino platforme s številom prstov desne roke vodje 
gradbišča Rasterja, dobimo njeno širino. 

 
Raster je vodja gradbišča in ima na voljo 111 sužnjev in 11 
nadzornikov.  

 
Gradbena dela so težka; dnevno umre več sužnjev. 
 
Izčrpane sužnje in tiste, ki so vstopili v »Kraljestvo mrtvih« nenehno 
nadomešča sveža delovna sila.  
 
Platforma bo zgrajena iz blatnih opek imenovanih junilla. So trdne kot 

kamen in zdržale bodo več sto let. 
 
Vse »junille«, ki bodo uporabljene za gradnjo so v obliki kocke. 
 
Dimenzije »junille« so 80 x 80 x 80 »prstov«. 
 
En »komolec« ima 20 »prstov«. 

 
Sužnji delajo 10 ur na dan, vsak dan brez izjeme. 
 
V eni uri, bodo sužnji postavili 9 »junill«.  

 
Pred gradnjo so na gradbišče dostavili 220 »junill«. 

 
 
»Junille« so izdelane daleč stran od gradbišča platforme in njihov 
transport je težek. Pripeljejo jih z ladjo, skupaj 100 »junill« na dan. 
 
»Komolec« – starodavna enota dolžine – predstavlja razdaljo med 
sredincem in komolcem.  

 

Posamezna »junilla« tehta 91 000 »debenov«. 
 
Ko je v platformo položena zadnja »junilla«, moramo celotno platformo 
pustiti čisto pri miru 13 dni, da se kocke pravilno usedejo. Šele potem 
bodo polagalci plošč, začeli s svojim delom.   
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Za merjenje večjih razdalj uporabljajo merilno vrv, katera je dolga 100 

»komolcev«.   
 
 

 
Raster priganja vse delavce s temi besedami: »Poslušajte, niti enega 
dneva ne boste zapravili ali pa bo na vami izrečeno prekletstvo«. 
Njegovo besede vbijejo v sužnje večji strah kot bičanje s strani 
nadzornikov.  
 
Dokler platforma ne doseže popolnega sijaja, je ne moremo praznično 

okrasiti.  

Ta naloga pripada »hemuitu«, oziroma z drugo besedo rokodelcem. 
 
Veliko sužnjev ne bo slišalo samo preklinjanja in urokov, ampak bodo 
na gradiščih okusili tudi biče nadzornikov.    
 

Poleg hude vročine, delavce pestijo tudi roji peščenih muh.  
 
Tako kot vsi ostali Egipčani je vraževerne tudi Raster. Zato, da bo 
gradnja pravočasno končana, nosi pri sebi talisman. 
 
Iz verskih razlogov bo platforma stala na zahodnem bregu Nila. Tako se 

bo z neprecenljivo lepoto bleščala v zahajajočem soncu. 

 
Rasterjev talisman je ploščat predmet, narejen iz zobovja povodnega 
konja. Talisman bi naj premagoval demone in odganjal zlo.  
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POZABLJIVE USODE 
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj 

 

Fleksibilen 
odziv  

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

4. aktivno sodelovanje pri doseganju skupnega cilja 

5. ustvariti pogoje za konstruktivno sodelovanje 

6. pridobiti izkušnje pri opravljanju skupne naloge, ko 
imajo člani različen pogled 

7. okrepiti sposobnost reševanja skupne naloge brez 

agresije in osebnih napadov 

Čas 40 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Delovni listi: Učenec in Skupina, delovni listi: 
Razpredelnica, list navdiha za učitelje: Seks in spol 101, 
štoparica, flipchart, markerji -označevalci, lepilni trak 

Opis 

 Učitelj vodi in govori zgodbo: 

"V mestecu Bullville sta se na isti dan rodila dva otroka, deček in 
deklica. Starši so ju poimenovali Adam in Eva. Po naključju sta obe 
družini živeli v isti ulici. Bullville ima eno prednost: poleg župana in 

mestnega sveta je uprava podprta s tremi Usodami; njihova imena 
so Angela, Evelin in Hilarija. Na dan rojstva Adama in Eve so bile 
Usode malo bolne in tako ni bilo nobenega dvoma, da situacija ni 
bila pisana na kožo otrokom, ki so v tej ulici živeli. Da je bilo še 

huje, so Usode zamešale svoje evidence, komu pripada določena 
prerokba/usoda, kakšno življenje bosta imela Eva in kakšno Adam. 
Na koncu so vzele vse prerokbe in  jih spravile v vrečo. Tvoje 

opravilo je, da razrešiš stvar v imenu neprevidnih Usod.“ 
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Učitelj razdeli kopije delovnih listov za učence in opozarja razred, da 
naj ne delajo zapiskov vanj. Začne štopati in pusti, da se vsak 

spoprime z besedilom. Medtem lahko učitelj postavi razpredelnico s 

trditvami za delovni list Razpredelnica. Ko razred zaključi z delom, 
pusti delovne liste ob strani. 

 Učitelj razdeli razred na skupine z 3 - 5 učenci; vsaka skupina 
dobi kopijo delovnega lista Skupina , potem jih pouči: 

"Zdaj morate v skupinah izbrati prerokbe, za katere menite, da so 
jih Usode namenile za Adama in Evo. Vaša izbira mora biti jasno 

označena na delovnem listu. Imate 10 minut za to opravilo." 

Ali lahko  poizvedba določenih izjav velja za oba, Adama in Evo – 

odgovor ja DA. 

 Učitelj vklopi štoparico in opazuje skupinsko delo. Prav tako 
konča razpredelnico z trditvami (če je možno narejeno na flipchart). 
Okoli 3 minute pred iztekom časa razred opomni na dejstvo, da bo 
čas potekel. Ko poteče, je vso delo končano, čeprav učitelj lahko da 

dodatne minute tistim, ki se niso pravočasno uspeli strinjati v izbiri. 

 Naslednje, vsaka skupina mora učitelja seznaniti z njihovo 
izbiro; označi jih navpično v pripravljeni tabeli. 

 Osnovano na rezultatih učitelj vodi razpravo: 

o Ali lahko poveste, katere zamisli se ujemajo s tradicionalnimi 
moškimi vrlinami? 

o Ali lahko poveste, katere zamisli se ujemajo s tradicionalnimi 

ženskimi vrlinami? 
o Kaj mislite, kaj si mislijo vaši starši, kako bi se morali obnašati 

dečki in deklice in o njihovem vplivu na to, kako se obnašamo v 
življenju? 

o Ali menite, da se v primeru, ko dekle odrašča kot  deček, 
obnaša kot deček tudi ko odraste in obratno? 

o Ali je mogoče z različno vzgojo vgraditi v deklice in dečke 
drugačne lastnosti in veščine?  

o Ali so nekatere lastnosti deklic in dečkov prirojene in jih ni 
mogoče spremeniti z vzgojo? 

o Dečki, ste kdaj jokali, ko vas je nekdo ranil?  

 

Tveganja in  

priporočila 

Učencem iz socialno šibkih in razvezanih družin se po 
navadi dodeli izjava št. 2 (uspeh v karieri, dobra 
družina); proti nasprotju Evi. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ste v svoji skupini dosegli sporazum? 

 Ste imeli vodjo? 

 Je bil vaš spol problem med opravljanjem 
naloge? 

 Kaj je bilo težko, da niste dosegli sporazuma? 
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 Kaj ste potrebovali, da bi se strinjali? 
 Kaj ste storili, ko ni bilo mogoče, da bi se 

strinjali? 
 Ste se morali zelo obvladovati, ko se niste 

strinjali z rešitvijo posameznega dela v nalogi? 
 Ste pogosto morali zamenjati vaše vzgojeno 

stališče? 

Uporaba v 
razredih 

Aktivnost se lahko uporablja za evokacijo, medtem, 
ko se ukvarjamo z družboslovnimi temami kot 
Pozicija ženske in moškega v družini in enake 
možnosti oz. enakopravnost. Primerna je za učence, 

ki ne vedo veliko. 

Navdih  

opombe  



 
KOMPETENCA ZA SODELOVANJE / DEJAVNOSTI                                                               97 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

DELOVNI LIST: UČENEC 
 

Naloga:  

Hitro in pazljivo preberi naslednje 
besedilo. Premisli, katere izjave bi 

pripisal Evi in katere Adamu. 
 

 
  Čas: 3 minute 

 
• Dobro boš skrbel za svoj videz. 
Tvoja postava, zdravje in stil oblačenja bosta zate zelo pomembna. 

• Zgradil si boš uspešno in zahtevo kariero. Tvoje delo bo dobro 
poskrbelo zate in tvojo družino. 
• Tvoja sreča bo odvisna od sreče ostalih, saj misliti samo nase 
pomeni egoistično in nemoralno dejanje. 
• Obdarjen boš z tehničnimi sposobnostmi. 
• Zmožen se boš kontrolirati v vsaki situaciji, tako, da bodo težko 

prepoznali, kako se resnično počutiš. 
• Ljudi boš očaral s svojim prijetno naravo in prijateljskim 
govorjenjem. Vedno boš poslušal druge in bil sposoben dati dober 
nasvet. 

• Ko bodo tvoji starši ostareli, boš ti tisti, ki bo zanje poskrbel. 
• Ne boš podlegel uporabi nesramnih besed ali tolkel s pestjo po 
mizi. 

• Vsepovsod se boš sposoben dokazati z tvojim močnim, zaupanja 
vrednim obnašanjem. 
• Ko si postaviš cilj, ga neusmiljeno zasleduješ, ne glede na ovire. 
• Tvoje roke bodo zlate - česarkoli se lotiš, bo zaživelo. 
• Ljudje bodo uživali v poslušanju tvojega bogato obarvanega glasu. 
• Človeštvu boš doprinesel napredek. Niti izlet v vesolje ti ne bo vzel 
poguma.   

• Tvoj občutek za oblike, forme in barve bo izreden in znan daleč 

naokoli. 
• Nikoli ne boš ravnodušen do prihodnosti zemlje, kar boš pokazal z 
besedami ali dejanji. 
• Svoje otroke boš vzgajal v duhu družinske tradicije ljubezni do 
ljudi in spoštovanja starejših. 

• Družino boš zaščitil pred vsako nevarnostjo. 
• Zanimal se boš za vsak nov izum ali odkritje, ki bi olajšalo 
človeško življenje. 
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Delovni list: SKUPINA 

 
 

Naloga:  
Ko dosežete dogovor, označite (z ) ime otroka, za 
katerega menite, da so usode namenile izjavo.  
 
 

  PREROŠKE TRDITVE ADAM EVA 

1. Dobro boš skrbel za svoj videz. Tvoja postava, 
zdravje in stil oblačenja bosta zate zelo pomembna. 

  

2. Zgradil si boš uspešno in zahtevo kariero. Tvoje delo 
bo dobro poskrbelo zate in tvojo družino. 

  

3. Tvoja sreča bo odvisna od sreče ostalih, saj misliti 
samo nase pomeni egoistično in nemoralno dejanje. 

  

4. Obdarjen boš z tehničnimi sposobnostmi.   

5. Zmožen se boš kontrolirati v vsaki situaciji, tako, da 
bodo težko prepoznali, kako se resnično počutiš. 

  

6. Ljudi boš očaral s svojim prijetno naravo in 
prijateljskim govorjenjem. Vedno boš poslušal druge 
in bil sposoben dati dober nasvet. 

  

7. Ko bodo tvoji starši ostareli, boš ti tisti, ki bo zanje 
poskrbel. 

  

8. Ne boš podlegel uporabi nesramnih besed ali tolkel s 
pestjo po mizi. 

  

9. Vsepovsod se boš sposoben dokazati z tvojim močnim, 
zaupanja vrednim obnašanjem. 

  

10. Ko si postaviš cilj, ga neusmiljeno zasleduješ, ne glede 
na ovire. 

  

11. Tvoje roke bodo zlate - česarkoli se lotiš, bo zaživelo.   

12. Ljudje bodo uživali v poslušanju tvojega bogato 
obarvanega glasu. 

  

13. Človeštvu boš doprinesel napredek. Niti izlet v vesolje 
ti ne bo vzel poguma. 

  

14. Tvoj občutek za oblike, forme in barve bo izreden in 
znan daleč naokoli. 

  

15. Nikoli ne boš ravnodušen do prihodnosti zemlje, kar 
boš pokazal z besedami ali dejanji. 

  

16. Svoje otroke boš vzgajal v duhu družinske tradicije 
ljubezni do ljudi in spoštovanja starejših. 

  

17. Družino boš zaščitil pred vsako nevarnostjo.   

18. Zanimal se boš za vsak nov izum ali odkritje, ki bi 
olajšalo človeško življenje. 
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Delovni list: RAZPREDELNICA 
 

Razpredelnica izbire trditev delovnih skupin 
 
 

Trditev Adam Eva Adam t Eva 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    
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LIST NAVDIHA ZA UČITELJE: SEKS IN SPOL 101 

 

Seks in spol 

 

Na podlagi biološke raznovrstnosti je populacija razdeljena na 

moške in ženske. Spol se nanaša na biološko pogojene razlike 

med moškimi in ženskami. 

 

Poleg spola kot takega, lahko govorimo tudi o družbeni kulturi 

spola, ki vključuje posebne vloge, vedenje, stereotipe in 

standarde, značilne za ženske in moške. Izraz spol se nanaša na 

družbene razlike med ženskami in moškimi, ki so naučene, 

spreminjajoče skozi čas in zelo različne znotraj kultur in med 

različnimi kulturami. 

 

S spolom ločimo dve kategoriji – na sklope značilnosti, ki so 

opredeljene z naslednjimi pogoji: 

1) moškost (neodvisen, agresiven, aktiven, pogumen, 

poznavalski, ...) 

2) ženskost (čustvena, podložna, odvisna, občutljiva, nežna, ...) 

Omenjene lastnosti se lahko pojavijo pri posameznikih ne glede 

na spol (tudi stopnje ali število hormonov, vključno s 

testosteronom, ki je osnovan na družbenem – socialnem 

položaju). Ena oseba je lahko oboje, moški in ženska. Ta spolni 

profil ni pogost in se imenuje androgeni (moški-ženska). Je 

kombinacija tipičnih značilnosti ženske z tistimi lastnostmi 

moškega, ki napeljujejo ljudi, da se obnašajo bolj neodvisno od 

kulturnih stereotipov, ki so značilni za njihov spol. V družbenih 

okoljih so bolj prilagodljivi, srečnejši v zvezah in imajo višjo 

samozavest. 

 

Razumevanje, kaj je žensko in kaj moško, se spreminja skozi 

čas; različne vloge, ki so pripisane ženskam in moškim v družbi, 

se lahko spreminjajo. Vloga spola torej ni univerzalna, ampak 

odvisna od določenih družbeno-zgodovinskih razmer, različnih 

starosti in družbenih skupin, v katerih se uporabljajo. V družbah, 

kjer si prizadevajo za enakost spolov, vsebina spolne vloge ni 

tako strogo družbeno opredeljena. 

 

 

Spolna enakost 
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Če govorimo o enakosti spolov, to pomeni, da bi vsa človeška 

bitja morala imeti svobodo razviti svoje osebne sposobnosti in 

svoje lastne odločitve, brez omejitev, ki jih prinaša striktno 

določena vloga spola; da drugačnemu obnašanju, različnim 

željam in potrebam žensk in moških pripisujemo enake vrednosti 

in veljajo za enako sprejemljive.  

 

Opredelitev, ki jo uporablja Svet Evrope: 

Enakost spolov pomeni enako prepoznavnost, krepitev moči, 

odgovornost in sodelovanje  obeh spolov na področjih javnega in 

zasebnega življenja. Pomeni tudi enak dostop in razpolago s 

sredstvi med ženskami in moškimi. Pomeni sprejeti in ceniti tudi 

razlike med ženskami in moškimi  ter različne vloge, ki jih imajo 

v družbi. 

 

Predsodki in stereotipi spola 

 

Imamo uravnavanja in subjektivne pojme o neenakovrednosti in 

zmogljivosti v misijah obeh spolov. V resnici pa se pristranskost 

med spoloma pojavlja večkrat v primerjavi do žensk (s stališča 

njihove neprimernosti za določene poklice ali za njihovo javno in 

politično zavezanost k pojmu tradicionalnega  položaja žensk v 

gospodinjstvu). Stereotipi glede spola izhajajo iz zmotnega 

prepričanja o nepovratni in nespremenljivi usodi žensk in 

moških. Ti stereotipi nastanejo že pri procesu vzgoje. V skladu z 

načelom enakosti spolov in sočutnega izobraževanja mora vsak 

otrok imeti dostop do razvijanja veščin ali interesov na 

kateremkoli področju, ne glede na to, ali je deček ali deklica.  

Spolno občutljivo izobraževanje spoštuje individualnost vsake 

osebe in zamaje stereotipe o spolih. Nevarnost teh stereotipov ni 

le v tem, da krši pravila enakosti glede na spol, je tudi ovira za 

polnopravno osebnostno razvijanje 
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SPLIT FORMULAS 
 

Starostna 

skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj  
 

 

Fleksibilen odziv  

             

Cilji 
 Pridobiti izkušnje z delom v parih  

 Obnoviti kemijske formule  

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori 

Viri in 
materiali 

Letaki potovalnih agencij, papir, pisala, kalkulator, veliki 
list (flipchart), markerji - označevalci 

Opis 

1. Če želite ponavljati snov s kemijskimi formulami na zabaven 
način, učitelj vzame kartice, na katerih so napisani kationi in 

anioni, jih razdeli po razredu, igralnih poljih, travnikih ali 
kjerkoli se mu zdi primerno. 

2. Učitelj prične z učno uro tako, da dodeli učencem pare in pove 

nalogo: v 20 minutah morajo pari zbrati čim več kartic, da 
lahko izpišejo pravilne formule. Vedno morata biti dve kartici za 
rezultat - samo ena ne bo dovolj. Učenci napišejo svoje formule 
in obdržijo kartice za možno preverjanje. Za vsako pravilno 

formulo dobijo toliko točk, koliko kartic so uporabili za izpis 
formule. Napačne formule se kaznuje z odvzemom ene točke; 
enaka kazen velja za vsako kartico, ki jo niso uporabili. 
Zavedajoč se tega dejstva, lahko par vrne neporabljene kartice 
nazaj na njihova mesta, preden čas poteče. Po tem vračila niso 
dovoljena. 

3. Učitelj gleda na uro, poskrbi, da se pravila spoštujejo, in ko čas 
poteče, preverja formule. Na koncu razglasi zmagovalni par, t.j. 
tisti z največjim številom pravilnih formul. 
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Tveganja in 
priporočila 

Učenci se lahko "prepirajo" za nekatere kartice. 

Povratne 
informacije 

Predlogi za učitelje: 

Kationi : K+, Na+, Ca2+, Fe3+,Fe2+, Cr3+,Cl7+, 
Br5+, H+, C4+,….. 
Anioni:  Cl-, NO3-, O2-,ClO3-,SO4 2-, ……… 
 

Ostali glede na kemijski učbenik in teme, ki ste jih 
že obravnavali pri pouku.  

Uporaba v 

razredu 
kemija 

Navdih  

Opombe  
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RAZSTAVA OGROŽENIH 
 

Starostna 

skupina 
Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 
 Dobiti izkušnje z reševanjem skupinske naloge 

 Preizkus lastnega znanja 

Čas 20 minut 

Lokacija V zaprtih prostorih 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Izumi, škarje, kuverta, delovni list: Bitke, 
dostop do virov (literature, internet). 

Opis 

1. Pred začetkom aktivnosti, učitelj pripravi dovolj kartic s temami 
katere se učijo in za pregledovanje. V tej vaji bo delovni list 
Izumi služil za izdelovanje kartic. 

2. Učitelj razdeli učence v skupine, vsaka skupina prejme kuverto 
s karticami (razrezan delovni list Izumi) in razloži navodila:  

"V znanstvenem muzeju (Science Museum) organizatorji razstave 
Izumov raztrosijo škatlo s karticami in nastane prava zmešnjava. 
Vsaka kartica mora biti pritrjena pravemu izumu, razstava pa mora 
biti pripravljena v eni uri. Vaša naloga je, da poberete kartice in jih 

pravilno namestite. Vedno imejte skupaj tri kartice v zvezi z enim 
izumom.“ 

Učitelj naroči skupinam naj odprejo kuverte in pričnejo z delom. 

3. Ko je delo končano, so pravilno postavljene kartice prebrane na 
glas. 

4. Aktivnost se zaključi s kratko razpravo. 
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Tveganja in 
priporočila 

Skupine morajo imeti dovolj prostora, da lahko 

nemoteno opravljajo delo in skoncentrirajo na 
nalogo. 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako vam je bila všeč aktivnost? 
 Kako vam uspelo obvladati nalogo? 
 Zakaj je bilo dobro da ste pomagali drug 

drugem v skupini? 
 Kdo je imel vse prav?  

 Kaj je povzročilo največje težave?  
 Kdo je največ vedel v skupini? 

 Kako bi ocenili sebe kot posameznika?  

Uporaba v 
razredu 

Zgodovina, geografija, fizika, glasba, itd. 

Navdih E. Bakalář, Psychohry, MF Praha 1989 

Opombe 
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Delovni list: Izumi 
 

Avtomatska pištola J. M. Browning Američan 

Dinamit A. Nobel Šved 

Razpršilec za parfum Peter Florjančič 
Slovenec 
 

Žarnica T. A. Edison Američan 

Tisk J. Gutenberg Nemec 

Termometer z živim 
srebrom 

G. D. Fahrenheit Nemec 

Tekoči trak H. Ford Američan 

Revolver na boben S. Colt Američan 

Voltov člen A. Volta Italijan 

Periodni sistem 
(elemntov) 

D. I. 
Mendelejev 

Rus 

Zrakoplov z lastnim 
pogonom 

 
Bros. Wright 

 
Američan 

Parni motor G. Stephenson Anglež 

Brivnik K. C. Gillette Američan 

Radijski prenos 
Guglielmo Marchese 
Marconi 

 
Italijan 

Penicilin A. Fleming Anglež 

AK-47 Mihail Kalašnikov Rus 

Facebook  Mark Zuckenberg Američan 
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Delovni list: Bitke 
 

 
 

BITKA PRI 
GRANIKU 

 
 
 

ALEXANDER VELIKI 

 

 
 
 

334 BC (PRED 
NAŠIM 

ŠTETJEM) 

 
 

BITKA PRI 
TERMOPILAH 

 
 

XERXES I. 

 

 
 

480 BC (PRED 
NAŠIM 

ŠTETJEM) 

 
BITKA PRI 

KALKI 

 
GENGHIS KHAN 

 

 

 
1223 
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Bitka za 
Alesijo 

 

 
 

GAJ JULIJ 
CEZAR 

 

 
 

52 BC 
(PRED 
NAŠIM 

ŠTETJEM) 
 

BITKA PRI 
KANAH 

 
 

 
Hanibal 

 

 

 
216 BC 
(PRED 
NAŠIM 

ŠTETJEM) 
 

 
Bitka pri 
Austerlitzu 

 
NAPOLEON 

 

 
1805 

 
 

BITKA PRI 
WATERLOOJU 

 
ARTHUR 

WELLESLEY, 
1ST DUKE OF 

WELLINGTON  

 
 

 
 

1815 

GEBHARD 
LEBERECHT 

VON BLÜCHER 
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BITKA PRI 
TRAFALGARJU 

 
 

HORATIO NELSON 

 

 
 

1805 

 
BITKA PRI 
VERDUNU 

 
PHILIPPE HENRI 

PÉTAIN 

 

 
 

1916 

 
BITKA ZA 
MOSKVO 

 

 
GEORGIJ 

KONSTANTINOVIČ 
ŽUKOV 

 

 
 

1941 – 1942 

 
BITKA PRI EL 

ALAMEINU 

 
BERNARD LAW 
MONTGOMERY 

 

 

 
 

1942 
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BITKA ZA 
FRANCIJO 

 
 

ERWIN ROMMEL 

 

 
 

1940 

 
 

INVAZIJA 
NA 

SICILIJO 
(OPERACIJA 

HUSKY) 

 
 

GEORGE S. PATTON 

 

 
 

1943 

 
ZALIVSKA 

VOJNA 
 

 
NORMAN 

SCHWARZKOPF 
 

 

 
1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KOMPETENCA ZA SODELOVANJE / DEJAVNOSTI                                                               111 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

REKONSTRUKCIJA SLIKE 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen 
odziv  

 

Vzdušje v  
skupini 

Povratne 
informacije 

 

Cilji  
 naučiti se, kako spoštovati druge 
 spoznati, da je za dosego cilja nujno sodelovanje 

Čas  20 - 40 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Primerne slike, veliki list (flipchart), markerji-
označevalci, lepilo 
 

Opis 

1) Učitelj razdeli razred v skupine; priporočljivo je imenovanje 
opazovalca za vsako skupino, ki na koncu poda povratne 
informacije. Opazovalec ni del aktivnosti – samo opazuje. Če je 
skupina premajhna, ni potrebno, da bi imela opazovalca. Ko je 
aktivnost zaključena, bo z vsako skupino potekal pogovor o 

tem, kako je uspela opraviti nalogo. 
2) Učitelj da vsaki skupini eno samo sliko, rezano na nepravilne 

oblike in obrnjena z licem navzdol; na vsakega člana skupine 
mora biti en del slike – to imejte v mislih. 

3) Učitelj naroči učencem: "Od zdaj naprej nikomur ni dovoljeno 
govoriti. Vsak od vas mora imeti v roki svoj del slike in ko vam 

rečem, ga obrnite naokoli. Nato imate 90 sekund časa, da si 
zapomnite čim več podrobnosti." Učitelj lahko nastavi različen 
čas, ki je na voljo, odvisno od let in sposobnosti razreda. 

4) Ko se čas izteče, učitelj zbere posamezne dele slike, učenci pa 
lahko spet svobodno govorijo. "Vaša naloga zdaj je uporabiti 

veliki list (Flipchart) in nanj narišite celotno sliko, čimbolj 
podobno realni.  

5) Naloga opazovalcev je, da čimbolj podrobno opazujejo svojo 
skupino pri delu:  Kdo je začel risati prvi? Koliko so posamezniki 
prispevali pri risanju slike? So pregledali posamezne koščke in 
dele ali skice, ki jih ima vsak od njih in šele nato začeli 
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opravljati nalogo? So si znotraj skupine razdelili vloge? Če je 
bila, je bil vsak zadovoljen? 

6) Dejavnost se lahko zaključi z učiteljevo zahvalo razredu za 
sodelovanje; "Namigi za boljše sodelovanje" so lahko v tem 
primeru koristna vaja. Učitelj postavlja pomembna vprašanja, 
da izdelajo "deset zapovedi dobrega sodelovanja", ali nekaj 
podobnega. 

7) Ta dejavnost je lahko večplastna:  
a) Opazovanje skupinskega dela in sodelovanja – 

dinamike.  
b) Testiranje, če učenci razumejo vlogo povratnih 

informacij in njihovo uporabnost.  

c) Tematsko navajanje. 

 

Tveganja in  

priporočila 

Obstaja potencialna nevarnost v napačni skupinski 
izbiri, ena je polna pomembnih posameznikov, 

medtem ko je druga sestavljena iz introvertirancev 
in/ali podredljivih oseb. Iskati je potrebno razumno 
mešanico. 
 
Učitelj lahko naredi nalogo lažjo ali težjo, odvisno od 
tega, kako razreže sliko (simetrično ali asimetrično, 

število kosov). 

Povratne 
informacije 

Za učitelja je enostavno opazovati, kako njegovi 
učenci komunicirajo ter kako radovedni in 
prilagodljivi so pri skupinskem delu. Prav tako lahko 
dejavnost služi tudi temu, kako nekomu dati pravilno 

povratne informacije (metoda sendvič). 

Uporabnost v 
razredih 

Pri veliko predmetih:  
Geografija – risanje praznega zemljevida  

Umetnost – kopiranje dobro poznanega delovnega 
mesta  

Zgodovina – znane osebnosti, slika določenega stila 
v arhitekturi, skulpture, itd.  
Biologija – človeško delo, zgradba celice, človeških 
organov, itd. . 
Fizika – načrt naprave (recimo motor z 
zgorevanjem), magnetne sile  

 
Navdih 

 

 

Opombe 
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REŠEVANJE ZEMLJE 
 

Starostna 
skupina 

Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 

informacije 

 

Cilji 

 aktivno sodelovati vseh učencev in jih pripraviti do 
razmišljanja o družbeno pomembni temi 

 zavedati se, da smo vsi del globalne skupnosti, zato 
moramo sodelovati pri ustvarjanju zdravega okolja 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji /  zunanji prostori 

Viri in 
materiali 

aktualni članki o onesnaževanju (npr. Delovni list: Na 
milost in nemilost človeštva), film z okoljevarstveno 

temo, veliki listi (flipchart), markerji - označevalci 

Opis 

1. Učitelj je pripravil številne članke iz časopisov, revij in/ali drugih 

virov o tem, kako se naša Zemlja uničuje, ogroža prst, 
onesnažuje voda in zrak; lahko tudi pogledate kratek video z 
okoljevarstveni temami. Uporabi lahko delovni list: Na milost in 
nemilost človeštva. Druga možnost je, da se ta dejavnost izvaja 
po tem, ko so si učenci pogledali film med, recimo, Dnevom 
Zemlje. Za začetek se bodo učenci seznanili z gradivom.  

2. Učitelj razdeli razred v skupine in začne:  

3. "Treba je rešiti Zemljo pred katastrofo. Za načrtovanje ukrepov, 
ki jih moramo sprejeti, sodelovanje z institucijami, občinskimi 
sveti, ljudmi in drugimi zainteresiranimi osebami, se je treba 

združiti. Ker so priprave skrivnost, ne smemo reči niti besede, 
preden končamo. Vse ekipe imajo enako nalogo: izmisliti si 
osnovna navodila za reševanje Zemlje. Prvi izmed vas naj 

napiše besedo, tako da lahko naslednji nadaljuje z drugo 
besedo. Morate se izmenjavati, vsak od vas prispeva le eno 
besedo. Ne smete govoriti drug z drugim! Tako boste 
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nadaljevali, dokler ne poteče čas. Ker ni več veliko časa za 
Zemljo, morate vi nalogo opraviti v 10 minutah. " 

4. Ko je dejavnosti konec, bodo skupine predstavile svoje smernice 
za reševanje Zemlje. Skupaj z razredom učitelj ocenjuje in 
analizira rezultate, išče pojasnila in na koncu ceni prizadevanja 
vsakogar. 

5. Na koncu priporočamo, da si ogledate ta pomemben, kratek, 

animiran posnetek - 
http://www.youtube.com/watch?v=Ac1UV30jt_U (Ekologija je 
...). Za zaključek učitelj dovoli, da vsi razpravljajo o tem, kako 
jim je naloga šla. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Če je v razredu več kot 16 učencev, je 
priporočljivo, da se uporabi več tem. Če se zgodi, 
da je v skupini liho število učencev, je eden na 
vrsti večkrat.  

Dejavnost se lahko nadaljnje razvije, če skupine 
analizirajo različne sindrome (glejte delovni list: 
Na milost in nemilost človeštva) in iščejo bolj 
podrobne podatke o njih, da jih predstavijo 

sošolcem. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako zadovoljni ste z rezultati?  
 Kako je v vaši skupini potekalo sodelovanje?  
 Kaj vam je pomagalo pri doseganju cilja in 

kaj vam ga je preprečevalo doseči?  
 Je bilo kaj konfliktov? Če so bili, o čem so bili 

in kako so vlivali na doseganje cilja?   
 Ste se strinjali o tem, kako nadaljevati? Kdaj?  

 Do katere mere so posamezni člani skupine 
sodelovali (Torta sodelovanja)?  

 Kako ste zadovoljni s svojim trudom in 
trudom drugih (Torta sodelovanja)?  

 

Povezave do nekaj internetnih videov: 
https://www.youtube.com/watch?v=wA-ulZWTYzI 
(Svetovni dan podnebnih sprememb) 
https://www.youtube.com/watch?v=s1z07UEulQk 
(Kaj prinašajo podnebne spremembe?) 

https://www.youtube.com/watch?v=uGkIG50NQ

Os (Globalno segravanje) 

http://www.youtube.com/watch?v=Ac1UV30jt_U
https://www.youtube.com/watch?v=wA-ulZWTYzI
https://www.youtube.com/watch?v=s1z07UEulQk
https://www.youtube.com/watch?v=uGkIG50NQOs
https://www.youtube.com/watch?v=uGkIG50NQOs
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Uporaba v razredu 
družboslovje, okolje (ekologija), zgodovina, 
geografija, umetnost, jeziki 

Navdih Učni načrt "Okolje“  

Opombe 
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DELOVNI LIST: NA MILOST IN NEMILOST ČLOVEŠTVA  

Finančna kriza je dala človeštvu lekcijo iz ekonomije. Prikazalo je končni rezultat 
kratkoročnega profita maksimizacije, ki ne upošteva tveganja ali stroškov 
neuspeha. Človeštvo bi isto naredilo z lekcijo na področju ekologije. Slike od 
zadnje generacije satelitov dokumentirajo človeško aroganco v zvezi z okoljem. 
Vedno več nas je, vedno bolj smo zahtevni. Plenimo vire surovin, tlakujemo in 
vlivamo beton vse naenkrat, onesnažujemo zrak s toplogrednimi plini. Če 
pogledamo iz ptičje perspektive, boste lažje oblikovali mnenje, po možnosti za 
nadaljnje ukrepanje z dejanji. Da bi bilo lažje, od kod bo bližje dogajanju. 
 

 
 
Edina stalnica v zgodovini Zemlje je sprememba. Naš domači planet se je 
nenehno spreminjal, že od trenutka njegovega nastanka pred približno štirimi 
milijardami let. Gre za prepletanje notranjih kot tudi zunanjih dejavnikov. V 
glavnem, Zemlja je dinamičen planet. Ogromne litosferske plošče se nenehno 
premikajo in tako preoblikujejo celino; premikanje spremljajo vulkanski izbruhi 
in potresi. V okviru zemeljske zgodovine je njegova sedanja oblika, znana 
človeštvu, le posnetek. Vse je v gibanju, vse se spreminja, vključno s podnebjem 
in z njim povezanimi ugodnimi ali neugodnimi pogoji za razvoj ljudi, rastlin in 
živali. Dinozavri so prevladovali v zemeljskem ekosistemu več kot 170 milijonov 
let. Njihovo izumrtje je zelo verjetno povzročil padec ogromnega meteorita in 

poznejših, večjih podnebnih sprememb. Le propad dinozavrov je dopustil 
zmagoviti vzpon sesalcev. V zadnjih 2,6 milijona letih, v dobi kvartarja, se je 
podnebje bistveno večkrat spremenilo. Menjavanje ledenih dob in toplejših 
obdobij je pustilo jasne sledi v obliki polarnih plasti ledu. Zadnja ledena doba se 
je končala šele pred 10.000 leti. Mogočen oprijem ledu, ki je vplival na Evropo in 
Severno Ameriko, se je zmanjšal, na mnogih področjih se je kopenska masa 
dvignila hkrati z morsko gladino. Od takrat se je povprečna temperatura na 
Zemlji dvignila za štiri do pet stopinj. Trenutno uživamo prijetno toplo obdobje, 
neprimerljivo s pogoji, s katerimi so se soočili naši prazgodovinski predniki. V 
bolj severnih območjih Amerike, Azije in Evrope prevladujejo ugodni pogoji. 
 
Pogled iz vesolja neusmiljeno razkriva spremembe pri celotnih krajinskih tipih in 
ekosistemih. Kamere na satelitih se osredotočajo na smog, ozonsko luknjo in 
ekstremna vremenska nihanja v ozračju. Njihovi objektivi dokumentirajo, kako 
se oceani segrevajo, kažejo naraščanje koncentracije onesnaževanja, umikanje 
ledenikov v gorah in polarnih območjih ter taljenje ledenih plošč. Na kopnem pa 
nekaj stvari ne ujame njihovo pozornost: sveže čistine, erozija tal, posledice 
rudarjenja, izginjanje naravnih ekosistemov, upadanje biotske raznovrstnosti, 
onesnaženje sladkovodnih virov in slabšanje kakovosti pitne vode, skupaj z 
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dezertifikacijo ter celo družbene spremembe - eksplozivna rast mest, z vsemi 
možnimi družbeno-gospodarskimi posledicami. 
 
Globalne spremembe lahko za prikladnost razdelimo na različne "sindrome", kjer 
je nato vsakemu dodeljena poglobljena "zgodovina primera", ki temelji na 
posameznih simptomih. 
 
Primeri specifičnega negativnega pojava: "Sindrom Sahel", tj. preveč intenzivna 
kmetijska dejavnosti na nerodovitnih področjih, povezana z revščino na 
podeželju; "Sindrom Depopulacija podeželja" - opustošenje okolja in razvojni 
problemi kot rezultat zavrnitve tradicionalnega kmetijstva; "Sindrom Prašna 
skleda" - ogroženost okolja zaradi uporabe industrijskih metod v kmetijstvu; 
"Sindrom Katanga" - opustošenje okolja zaradi izkoriščanja neobnovljivih virov. 
 
Druga skupina vključuje vprašanja, ki izhajajo iz umetnega okolja, imenovani 
tudi sindromi razvoja. Naj omenimo "Sindrom Aralsko jezero" - težave, ki so jih 
povzročili središčno načrtovanimi, megalomanski projekti; "Sindrom Azijski tigri" 
- zanemarjanje ekoloških standardov v času živahne gospodarske rasti v na novo 
industrializiranih državah; "Sindrom Favela" - ekološka degeneracija in 
osiromašenje prebivalstva zaradi nenadzorovane urbanizacije; "Sindrom 
Ekoloških nesreče", ki ga povzročajo tehnične okvare v industriji in prometu. 
 
Tako kot opazimo dramatičen vpliv v primeru "Sindroma Dimnik" - degradacija 
okolja zaradi razširjenosti okužbe s še posebej škodljivimi, trajnimi snovmi, in 
"Sindrom Odlaganje odpadkov" - dolgoročna, lokalno koncentrirana težava okoli 
industrijskih središč. 
 
Povzeto iz GEO magazine, avtorji Nils Sparwasser, Robert Meisner, Rüdiger 
Glaser, Stefan Dech 
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RULETA 

Starostna 

skupina 
Srednje šole, nižji letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj  

 

Fleksibilen odziv 

 

Vzdušje v skupini 

 

 

Cilji 

1. Pridobiti izkušnje z reševanjem skupinske naloge 
fizične značaja 

2. Trenirati obe hemisferi možganov 
3. povečati razumevanje, da lahko nalogo opravijo 

samo z aktivnim sodelovanjem z drugimi  
4. povečati zmožnost fleksibilnega odreagiranja  

Čas 10 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori  

Viri in 
materiali 

2 lahki žogi (če je možno, različnih barv)  

Opis 

 Učitelj prosi razred, da naredijo krog dovolj blizu, da se njihova 

ramena dotikajo, njihovi obrazi naj bodo obrnjeni v notranjost kroga. 
Ko so v  položaju, učenci raztegnejo svoje roke (na višino ramen) proti 
središču kroga, z dlanmi odprtimi navzgor. 

 To "ruletno kolo" nato uporabi učitelj, ki vrže vanj lahko žogo. 
Najprej učenci premikajo žogo v krogu nekajkrat v eni smeri, nato še v 
drugi. Nato učitelj vrže v krog še eno žogo; obe žogi bi naj potovali v 
isti smeri, ena dohiteva drugo. V zadnjem krogu se postopek ponovi z 
obema žogama, razen, da se žogi premikata ena proti drugi (ena v 
smeri urinega kazalca, drugi v nasprotni smeri urinega kazalca). Učenci 
lahko med krogi počivajo svoje roke tako, da jih spustijo in otresejo.  

 Učitelj zaključi dejavnost tako, da pove, da so najverjetneje v tej 
vaji uporabljali obe hemisferi možganov; lahko vodi tudi kratko 
razpravo. 
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Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj je bilo pomembno pri opravljanju naloge?  
 Ste kaj spoznali s pomočjo te dejavnosti?  

Uporaba v 

razredu 
Katerikoli predmet 

Navdih 
BEERMANN, Susanne; SCHUBACH, Monika. Spiele für 
Workshops und Seminare (Igre za delavnice in 
seminarje; glej Amazon.de) 

Opombe  
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SALMONELA  
 

Starostna 

skupina 
Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj  Fleksibilen 
odziv  

 

Vzdušje v 
skupini  

 

Povratne 
informacije 

 

 

Cilji  Aktivno iskati skupen cilj  

Čas 45 minut 

Lokacija 
Notranji prostor / zunanji prostor, v naprej določeni 
lokaciji  

Viri in 

materiali 

Viri strokovnih informacij, delovni list: Komplet kartic s 
pogoji (slovnica in okolje), delovni list: Komplet kartic z 

definicijami (slovnica in okolje), delovni list: Zdravilo 
(slovnica in okolje), samolepilni lističi 

Opis 

1. Z uporabo ustreznih virov, tako tiskanih kot tudi drugih, bo 
učitelj pripravil strokovne izraze in njihove opredelitve na 
določenem področju. Izraze, v nasprotju z njihovimi 

definicijami, hrani na ločenih karticah, ki jih naključno 
razdeli po razredu (skrite pod mize, na dnu stolov, za tablo, 
v omarah, itd). Vsaka kartica vsebuje črko in/ali zlog, ki ob 

pravilni (po abecednem redu in po definicijah) kombinaciji, 
prikaže učencem namig, kje bi lahko bila  "zdravilo". 
Zdravilo je velika kartica s pravilno povezanimi pari (izraz + 
definicija), ki je skrita tako, da je ni mogoče odkriti brez 
ustreznih namigov.  

2. Učitelj ima pripravljeno zgodbo za razred: V dramatičnih 
okoliščinah je znanstvena odprava postala žrtev zastrupitve 

s salmonelo. Vsakdo je postal bolan, njihov tabor je popoln 
nered, njihove ugotovitvami so v neredu, če se niso izgubile 
v celoti. Zdaj so v bolnišnici, vendar je njihovo stanje resno. 
Očitno so bili tudi duševno prizadeti zaradi dokončne 
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brezciljnosti od zahtevnega truda, ki se je raztezal več 
mesecev, njihove ugotovitve pa so izgubljene. Njihovo edino 

upanje (in obljuba fizičnega okrevanja) je, da bi njihovo 

gradivo še lahko obnovili. Če bi ekipa reševalcev našla in 
pravilno združila predmete (izrazi + definicije) skupaj, bi 
bilo vse dobro. S karticami, pritrjenimi na tablo v pravilnem 
vrstnem redu, bodo navodila za zdravilo postala jasna. 

3. Ta dejavnost se zaključi s preverjanjem kartic, 
pojasnjevanjem dvomljivih izrazov, povzetku in ocenjevanju 

izkušenj.  

 

Tveganja in 
priporočila 

V prvi fazi igre bo razred postal precej glasen. Če je 

v razredu večje število učencev, lahko izdelate dve 
vrsti kartic različnih barv in skupine tekmujeta med 
sabo. Naloga je lahko časovno omejena.  

Po končani dejavnosti se lahko uporabi "Torta 
sodelovanja". 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

Kako ste zadovoljni z rezultati? 

Kako je potekalo sodelovanje znotraj skupine?  
Kaj vam je pomagalo pri dosegu cilja? Kaj vam je 

oteževalo delo?   
Je bilo kaj konfliktov? Če so bili, kakšni točno so bili 
in kako so vplivali na dosego vašega cilja?   
Je bil postopek dogovorjen? Na kateri točki?  
V kolikšni meri so posamezni člani skupine 
sodelovali v dejavnosti (Torta sodelovanja)?  
Kako zadovoljni ste bili s svojim sodelovanjem, pa 

tudi s sodelovanjem drugih (Torta sodelovanja)? 

Uporaba v 
razredu 

Ta dejavnost se lahko uspešno uporabi pri 
predstavitvi novih tem v razredu in/ali med 
ponovitvijo snovi (na primer okolje, spolna vzgoja, 
genetika, botanika, kemija, družbene vede - 

človekove pravice, itd.). Naš povzetek je namenjen 
maternemu jeziku in okoljevarstvenim učnih uram. 

Kako urediti kartice - primer: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bioakumulacija               PO 

 

Kopičenje škodljivih snovi v 
prehranjevalni verigi            IŠČI 
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Navdih 
 

 

Opombe 

 
 
 
 

 

Biocid                     

                                            TE 

Označba snovi, ki … 
                             VRATA 
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Delovni list: Komplet kartic z slovničnimi izrazi  
(uporaba pri pouku maternega jezika) 

 
 

 

Prosim, razrežite v trakove. 
 

 

SAMOSTALNIK 
 

 
SPOL SAMOSTALNIKA 

 

 
PRIMER SAMOSTALNIKA 

 

 
ŠTEVNI SAMOSTALNIK 

 

 
SKUPNO IME 

 

 

NEŠTEVNI SAMOSTALNIK 
 

 
POJMOVNI SAMOSTALNIK 

 

 
PRIDEVNIK 
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ZAIMEK 
 

 
OSEBNI ZAIMEK 

 

 
SVOJILNI ZAIMEK 

 

 
NAZOREN ZAIMEK 

 

 

GLAGOLI 
 

 

GLAGOLSKI NAČIN 
 

NEDOLOČNIK 

 

GLAGOLSKI NAKLON 
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SPREGATEV 

 

 

ŠTEVKE 
 

 

PRISLOVI 
 

 

KRAJEVNI PRISLOV 
 

 
ČASOVNI PRISLOV 

 

 
MEDMETI 

 

 

VEZNIKI 

 

 
PREDMET 

 

 
POVEDEK 

 

 
ZNAČILNOST 

 

 
PREDMET 

 

 
PRISLOVEN 

 

 
DOPOLNILO 
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Delovni list: Komplet kartic z definicijami  
(uporaba pri pouku maternega jezika) 

 

Prosim, razrežite v trakove. 
 

 
Vsak član skupine besed, ki lahko deluje kot glavni ali edini element kot 
osebek (Pes je zalajal) ali predmet ali predlog (Poslati denar domov), 
in ima po večini tudi množino. Pogosto se nanašajo na ljudi, kraje, 
stvari, stanje ali lastnosti. 
 

 

Spol, ki temelji na podlagi samovoljne naloge, ne glede na povezavo na 
samostalnik, kot je v francoščini Le livre (moški spol - knjiga), in v 

nemščini das Mädchen (srednjega spola - deklica). V nekaterih jezikih je 
lahko spol odvisen samo od končnice besede. 
 

 
Samostalnik podan kot primer, kako pravilno sklanjati celotno skupino 
drugih, podobnih samostalnikov. 
 

 

Samostalniki, ki se nanašajo na stvari, ki jih je mogoče prešteti, ki 
imajo edninsko, dvojinsko in množinsko obliko; na primer, ena roka, dve 

roki; ena opica, sod opic; en dolar, pet dolarjev ali milijon dolarjev. 
 

 
Besede, kot so čreda, porota ali duhovščina, ki se pojavljajo v ednini, 
ampak se nanašajo na skupino oseb ali predmetov. Običajno se jih 
uporablja z edninskimi glagoli. 
 

 

Samostalniki, ki se nanašajo na stvari, ki jih ni mogoče prešteti; to so 
besede za snovi, kot so pesek, riž, aluminij, kisik; in nekaj 

abstraktnih samostalnikov, kot so znanje, škoda, nasvet, novice ali 
domača naloga. 
 

 
Besede za stvari, ki jih ne moremo zaznati s fizičnimi čutili, jih ne 
moremo videti, slišati, vonjati, okusiti ali čutiti. To je kategorija stvari, ki 
so znane, naučene, razumljive ali občutene čustveno. Med njimi so 
strpnost, optimizem, sovraštvo, prosti čas ali hvaležnost. 

 

 

Vsak član skupine besed, ki spreminjajo samostalnike in zaimke, 
predvsem z opisovanjem posebne lastnosti besede, ki jo spreminjajo, 
kot je moder v modri babici ali popoln v popolnem rezultatu ali čeden 
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v On je zelo čeden. 
 

 
Vsak član manjše skupine besed, ki jih najdemo v številnih jezikih in se 
uporabljajo kot nadomestki ali zamenjave za samostalnike ali 
pridevnike, kot tudi za števke. Imajo zelo splošno navezovanje, kot so 
jaz, ti, on, to, kdo, kaj. 
 

 
Katerikoli izmed zaimkov, ki se navezuje na govornika ali na enega ali 

več ali okrog koga ali kaj on ali ona govori kot je v angleščini jaz, mi, 
ti, on, ona, ono, oni. (I, we, you, he, she, it, they) 

 

 
Takšni zaimki kažejo lastništvo, opozarjajo na povezavo med lastniki 
nečesa in tistem, kar se lasti. Moj v primerjavi s tvoj, naš v primerjavi 
z njihov. 
 

 
Zaimki, ki nakazujejo na določene stvari: To, ta, ti in tisti, kot v "To je 

jabolko", "To so fantje" ali "Nesite te do uradnika." 
 

 
Vsak član skuine besed, ki delujejo kot glavni elementi povedkov. Na 
splošno izražajo dejanje, stanje ali odnos med dvema stvarema in se 
lahko sklanjajo za čas, vid, naklon in da pokažemo strinjanje z njihovim 
osebkom ali predmetom. 
 

 
Glagoli so lahko tvorniki (Izvršni odbor je potrdil novo politiko) ali 

trpniki (Nova politika je bila odobrena s strani izvršilnega odbora). Pri 
tvornikih je odnos med osebkom in glagolom neposreden, torej je 
osebek vršilec dejanja. Pri trpnem načinu, na primer pesem je peta (od 

mene), je od dejanja prizadet osebek, vršilec dejanja pa je lahko 
izpuščen ali je prislovno določilo (v tem primeru je »od mene« prislovno 
določilo izvora). Povedek je pri trpniku sestavljen iz vezi in povedkovega 
določila, ki je v tem primeru deležnik. 

 

 
Osnovna, nedoločena oblika vseh glagolov, kot je navedena v slovarjih. 
Sama se nanaša na nikogar in nič posebej; samo skladenjski odnosi 
in/ali njegove spremembe ji bodo dale pravi pomen. 
 

 
Je slovnična kategorija za izražanje odnosa govorečega do glagolskega 
dejanja oziroma stanja. Poznamo povednega, velelnega in pogojnega.   
 

 

Z njegovo uporabo se glagoli spreminjajo, predvsem s končnicami, da 
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izrazijo osebo, število (ednina, dvojina, množina), čas, naklon, mogoče 

vid in spol, ki se ga opisuje. 
 

 
Del govora, ki izraža količino, zaporedje, množičnost, del celote, itd. 
Ločimo glavne in vrstilne. (petdeset ljudi; prvo mesto, 1 jajce). 

 
Beseda, ki opisuje ali daje več informacij o glagolu, pridevniku, 

drugemu iste vrste ali celo celotnega stavka. Da bi ga prepoznali, se 
vprašamo z vprašalnicami Kje?, Kdaj?, Kako?, Kako pogosto?, Kako 
dolgo?, Kako verjetno? ali V kolikšni meri?. 
 

 
Prikažejo nam lokacijo dejanja ali stanja. Vprašanje: Kje? Odgovori: 
Tukaj. Doma. Zunaj. 
 

 
Prikažejo nam čas dejanja ali stanja. Vprašanje: Kdaj? Odgovori: Zdaj. 

Kmalu. Kasneje. Nikoli. 
 

 
Vsak član skupine besed, ki izražajo čustva, ki se v večini jezikov  

razlikuje z njihovo uporabo v slovnični ločenosti, kot Hej! Oh! Joj! Uh! 
 

 
Vsak član majhne skupine besed, ki se v številnih jezikih razlikuje po 
njihovi funkciji kot vezni element med besedami, frazami, stavčnih delih 
ali stavkih, kot so in, zato, ampak, vendar. 

 

 
To je del stavka ali stavčnega člena, ki običajno namiguje na (a) o čem 
se gre, ali (b) kdo ali kaj opravlja dejanje. To je običajno samostalnik 

("pes..."), samostalniški izraz (" Yorkshire Terier moje sestre..."), ali 
zaimek ("Ta..."). S povedkom tvorita dva bistvena sestavna dela 
stavka. 
 

 
Povedek je eden od dveh glavnih sestavnih delov stavka, ki spreminja 

osebek in ureja glagol, predmete ali besedne zveze. Povedek potrdi ali 
zavrne izjavo o predmetu stavka, kot npr.  "Maja kihne" in "Jaka se 
nikoli ne nasmehne." 
 

 
Beseda ali fraza, ki je skladenjsko podrejena drugemu in služi, da omeji, 
opredeli, podrobno obdela, opiše ali dopolni pomen oblike, ki je v 
izdelavi. V "rdeča hiša" je rdeča lastnost hiše. 
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Na samostalnik, samostalniški izraz ali zaimek vpliva delovanje glagola 
(posredno ali neposredno) ali da dopolnjuje pomen predloga. 
Neposredno: Marija je napisala roman. (Kaj?) Posredno: Marija mi je 
poslala kopijo. (Komu + Kaj? - Posredno + neposredno). 
 

 
Lahko je posamezna beseda (to je prislov), stavek ali izraz, ki lahko 
spremeni glagol, pridevnik ali celoten stavek. Tako kot skoraj vsi prislovi 

se lahko pojavi v več različnih položajih v stavku. 
 

 
To je beseda ali besedna zveza, ki dopolnjuje povedek v stavku. V 
nasprotju z določili, ki so neobvezni, so potrebni za dokončanje pomena 
stavka ali dela stavka. 
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Delovni list: Zdravilo 
(uporaba v maternem jeziku) 

 

SAMOSTALNIK 

 

Vsak član skupine besed, ki lahko deluje kot 

glavni ali edini element kot osebek (Pes je 
zalajal) ali predmet ali predlog (Poslati denar 
domov), in ima po večini tudi množino. 
Pogosto se nanašajo na ljudi, kraje, stvari, 
stanje ali lastnosti. 
 

SPOL SAMOSTALNIKA 
 

Spol, ki temelji na podlagi samovoljne naloge, 
ne glede na povezavo na samostalnik, kot je v 

francoščini Le livre (moški spol - knjiga), in v 

nemščini das Mädchen (srednjega spola - 
deklica). V nekaterih jezikih je lahko spol 
odvisen samo od končnice besede. 
 

PRIMER 
SAMOSTALNIKA 
 

Samostalnik podan kot primer, kako pravilno 
sklanjati celotno skupino drugih, podobnih 
samostalnikov. 
 

ŠTEVNI 

SAMOSTALNIK 

 

Samostalniki, ki se nanašajo na stvari, ki jih je 

mogoče prešteti, ki imajo edninsko, dvojinsko 

in množinsko obliko; na primer, ena roka, dve 
roki; ena opica, sod opic; en dolar, pet 
dolarjev ali milijon dolarjev. 
 

SKUPNO IME 
 

Besede, kot so čreda, porota ali 
duhovščina, ki se pojavljajo v ednini, ampak 
se nanašajo na skupino oseb ali predmetov. 
Običajno se jih uporablja z edninskimi glagoli. 

 

NEŠTEVNI 

SAMOSTALNIK 
 

Samostalniki, ki se nanašajo na stvari, ki jih ni 

mogoče prešteti; to so besede za snovi, kot so 
pesek, riž, aluminij, kisik; in nekaj 
abstraktnih samostalnikov, kot so znanje, 
škoda, nasvet, novice ali domača naloga. 
 

POJMOVNI 
SAMOSTALNIK 
 

Besede za stvari, ki jih ne moremo zaznati s 
fizičnimi čutili, jih ne moremo videti, slišati, 
vonjati, okusiti ali čutiti. To je kategorija 

stvari, ki so znane, naučene, razumljive ali 
občutene čustveno. Med njimi so strpnost, 

optimizem, sovraštvo, prosti čas ali 
hvaležnost. 
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PRIDEVNIK  Vsak član skupine besed, ki spreminjajo 
samostalnike in zaimke, predvsem z 

opisovanjem posebne lastnosti besede, ki jo 
spreminjajo, kot je moder v modri babici ali 
popoln v popolnem rezultatu ali čeden v On 
je zelo čeden. 
 

ZAIMEK 

 

Vsak član manjše skupine besed, ki jih 

najdemo v številnih jezikih in se uporabljajo 
kot nadomestki ali zamenjave za samostalnike 
ali pridevnike, kot tudi za števke. Imajo zelo 
splošno navezovanje, kot so jaz, ti, on, to, 
kdo, kaj. 

OSEBNI ZAIMEK 
 

Katerikoli izmed zaimkov, ki se navezuje na 
govornika ali na enega ali več ali okrog koga 
ali kaj on ali ona govori kot je v angleščini 
jaz, mi, ti, on, ona, ono, oni. (I, we, you, 

he, she, it, they) 
 

SVOJILNI ZAIMEK 
 

Takšni zaimki kažejo lastništvo, opozarjajo na 
povezavo med lastniki nečesa in tistem, kar se 
lasti. Moj v primerjavi s tvoj, naš v 
primerjavi z njihov. 

 

NAZOREN ZAIMEK 
 

Zaimki, ki nakazujejo na določene stvari: To, 
ta, ti in tisti, kot v "To je jabolko", "To so 
fantje" ali "Nesite te do uradnika." 
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GLAGOLI 
 

Vsak član skuine besed, ki delujejo kot glavni 

elementi povedkov. Na splošno izražajo 
dejanje, stanje ali odnos med dvema 
stvarema in se lahko sklanjajo za čas, vid, 

naklon in da pokažemo strinjanje z njihovim 
osebkom ali predmetom. 
 

GLAGOLSKI NAČIN 
 

Glagoli so lahko tvorniki (Izvršni odbor je 
potrdil novo politiko) ali trpniki (Nova 
politika je bila odobrena s strani izvršilnega 
odbora). Pri tvornikih je odnos med osebkom 
in glagolom neposreden, torej je osebek 

vršilec dejanja. Pri trpnem načinu, na primer 

pesem je peta (od mene), je od dejanja 
prizadet osebek, vršilec dejanja pa je lahko 
izpuščen ali je prislovno določilo (v tem 
primeru je »od mene« prislovno določilo 
izvora). Povedek je pri trpniku sestavljen iz 
vezi in povedkovega določila, ki je v tem 

primeru deležnik. 
 

NEDOLOČNIK 

 

 

Osnovna, nedoločena oblika vseh glagolov, kot 

je navedena v slovarjih. Sama se nanaša na 
nikogar in nič posebej; samo skladenjski 
odnosi in/ali njegove spremembe ji bodo dale 
pravi pomen. 
 

GLAGOLSKI NAKLON 

 

Je slovnična kategorija za izražanje odnosa 

govorečega do glagolskega dejanja oziroma 
stanja. Poznamo povednega, velelnega in 
pogojnega.   

 

SPREGATEV 
 

Z njegovo uporabo se glagoli spreminjajo, 
predvsem s končnicami, da izrazijo osebo, 
število (ednina, dvojina, množina), čas, 
naklon, mogoče vid in spol, ki se ga opisuje. 
 

ŠTEVKE 
 

 

Del govora, ki izraža količino, zaporedje, 
množičnost, del celote, itd. Ločimo glavne in 

vrstilne. (petdeset ljudi; prvo mesto, 1 
jajce). 

 

PRISLOVI 
 

Beseda, ki opisuje ali daje več informacij o 
glagolu, pridevniku, drugemu iste vrste ali 
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celo celotnega stavka. Da bi ga prepoznali, se 
vprašamo z vprašalnicami Kje?, Kdaj?, 

Kako?, Kako pogosto?, Kako dolgo?, Kako 
verjetno? ali V kolikšni meri?. 
 

KRAJEVNI PRISLOV 
 

Prikažejo nam lokacijo dejanja ali stanja. 
Vprašanje: Kje? Odgovori: Tukaj. Doma. 
Zunaj. 

 

ČASOVNI PRISLOV  Prikažejo nam čas dejanja ali stanja. 

Vprašanje: Kdaj? Odgovori: Zdaj. Kmalu. 
Kasneje. Nikoli. 

 

MEDMETI 
 

Vsak član skupine besed, ki izražajo čustva, ki 
se v večini jezikov  razlikuje z njihovo uporabo 
v slovnični ločenosti, kot Hej! Oh! Joj! Uh! 
 

VEZNIKI   
Vsak član majhne skupine besed, ki se v 
številnih jezikih razlikuje po njihovi funkciji kot 

vezni element med besedami, frazami, 
stavčnih delih ali stavkih, kot so in, zato, 
ampak, vendar. 

 
 

PREDMET 
 
 

To je del stavka ali stavčnega člena, ki 
običajno namiguje na (a) o čem se gre, ali (b) 
kdo ali kaj opravlja dejanje. To je običajno 

samostalnik ("pes..."), samostalniški izraz 
(" Yorkshire Terier moje sestre..."), ali zaimek 
("Ta..."). S povedkom tvorita dva bistvena 
sestavna dela stavka. 
 

POVEDEK  Povedek je eden od dveh glavnih sestavnih 
delov stavka, ki spreminja osebek in ureja 
glagol, predmete ali besedne zveze. Povedek 
potrdi ali zavrne izjavo o predmetu stavka, kot 

npr.  "Maja kihne" in "Jaka se nikoli ne 
nasmehne." 
 

ZNAČILNOST Beseda ali fraza, ki je skladenjsko podrejena 
drugemu in služi, da omeji, opredeli, 
podrobno obdela, opiše ali dopolni pomen 

oblike, ki je v izdelavi. V "rdeča hiša" je rdeča 
lastnost hiše. 

 

PREDMET  Na samostalnik, samostalniški izraz ali zaimek 

vpliva delovanje glagola (posredno ali 
neposredno) ali da dopolnjuje pomen 
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predloga. Neposredno: Marija je napisala 

roman. (Kaj?) Posredno: Marija mi je poslala 
kopijo. (Komu + Kaj? - Posredno + 
neposredno). 

 

PRISLOVEN 

 

Lahko je posamezna beseda (to je prislov), 

stavek ali izraz, ki lahko spremeni glagol, 
pridevnik ali celoten stavek. Tako kot skoraj 
vsi prislovi se lahko pojavi v več različnih 
položajih v stavku. 
 

DOPOLNILO  

To je beseda ali besedna zveza, ki dopolnjuje 
povedek v stavku. V nasprotju z določili, ki so 

neobvezni, so potrebni za dokončanje pomena 
stavka ali dela stavka. 
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Delovni list: Komplet kartic z okoljevarstvenimi temami  
(uporaba pri pouku okoljevarstvo) 

 
Prosim, razrežite na trakove.  
 

 
BIOAKUMULACIJA 

 

 
BIOCID  

 

 
BIOSFERA 

 

 
OPUSTOŠENJE POKRAJINE 

 

 
VRSTE 

 

 
EKOLOGIJA 

 

 
EKOLOŠKA KRIZA 

 

 
EKOLOŠKO RAZMIŠLJANJE 
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EKOSISTEM 

 

 
IZPUSTI 

 

 
EROZIJA PRSTI 

 

 
ZAŠČITENA OBMOČJA 

 

 
RAKOTVOREN 

 

 
PODNEBJE 

 

 
ONESNAŽENJE 

 

 
OKOLICA 

 

 
SPREMLJANJE 

 

ODPADKI 
 

 
OZON 

 

 
OZONOSFERA ALI OZONSKA PLAST 

 

 
POPULACIJA 

 

 
TOPILO 

 

 
SKLADIŠČENJE ODPADKOV 

 

 
STRANSKI PROIZVOD 

 

 
PRONICANJE 

 

 
STRUPEN 
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Delovni list: Komplet kartic z definicijami  
(uporaba pri pouku okoljevastva) 

 
Prosim, razrežite na trakove.  
 

 
Splošen izraz za opisovanje postopka, kjer organizem absorbira 
kemikalije neposredno zaradi izpostavljenosti okuženim sredstvom ali z 

uživanjem hrane, ki vsebuje kemikalijo. 
 

 
Kemikalija, ki je strupena za mikroorganizme. Pogosto se uporablja za 

odpravo bakterij in drugih enoceličnih organizmov iz vode. 

 

 

Del Zemlje in ozračja, v katerem se razvija življenje. 
 

 

Veliko poškodovanje pokrajine, ki ga je povzročilo človeško dejanje, 
bodisi neposredno (npr. rudarstvo) ali posredno (npr. erozije zaradi 
kmetijstva). Vzrok je lahko tudi naravna nesreča (npr. hude poplave). 
 

 

Posameznik, ki pripada skupini organizmov (ali celotna skupina), ki ima 
enake lastnosti in so (običajno) sposobni parjenja z drugimi v skupini, 
da dobijo plodne potomce. Če to ni mogoče, mora biti ekološko in 
prepoznavno enak. 
 

 
Razmerje med živimi bitji z njihovim okoljem ali preučevanje takšnih 
razmerij. 
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Zgodi se, ko se okolje določene vrste ali populacije spremeni tako, da 

prepreči nadaljevanje obstoja vrste. Obstaja več možnih vzrokov za 
takšno krizo, dejanje človeka (razlitje nafte) kot tudi naravni vzroki 
(vulkanski izbruh). 
 

 
Ekološko odgovorno razmišljanje. To pomeni, da človek razume in 
spoštuje zakone narave. 
 

 
Medsebojni sistem biološke skupnosti in njenih neživih ekoloških 
okoliščin. Obstajajo vode (jezera, reke, morja in oceani) in kopenski 

sistemi (gozd, travnik, polja itd.). 

 

 
Sproščanje snovi (plinov, trdnih delcev, itd.) v atmosfero. 

 

 
Spiranje zemlje zaradi toka vode in/ali sile vetra. 

 

 
Območja, ki so zaščitena z zakonom. Lahko so velika (narodni parki, 

zavarovana območja) ali manjša (na primer naravni rezervat). 

  

 
Snov ali sredstvo, ki lahko povzroči raka. V telo po navadi vstopijo skozi 

prebavni trakt, kožo ali pri dihanju. Primer so azbest in tobačni izdelki. 
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Vsota meteoroloških elementov, ki so značilni za povprečne in 
ekstremne pogoje atmosfere v daljšem časovnem obdobju na enem 
področju ali regiji zemeljske površine. 
 

 
Vnos mikroorganizmov, kemikalij, strupenih snovi, odpadkov ali 
odpadnih voda v vodo, zrak in tla v koncentracijah, ki onemogoča, da so 
hranila primerna za njihovo nadaljnjo uporabo. 
 

 
Kraj, kjer je mogoče najti organizem (populacija, vrsta, itd). Je 

topografsko opredeljen. 
 

 
Občasno oziroma trajno nadzorovanje ali testiranje, da se določi raven 
skladnosti z zakonskimi zahtevami in/ali raven onesnaževanja v 
različnih hranilih ali pri ljudeh, rastlinah in živalih. 

 

 
1. Nezaželeni materiali, ki ostanejo pri proizvodnih procesih. 2. Odpadki 

iz človeškega ali živalskega bivanja. 

 

 
Brezbarven plin ostrega vonja, ki ima molekulsko obliko O3 in se nahaja 

v dveh plasteh atmosfere, v stratosferi (približno 90% celotnega 
atmosferskega nalaganja) in troposferi (okoli 10%). Je oblika kisika, ki 
ga v naravi najdemo v stratosferi in zagotavlja zaščitno plast, ki ščiti 
Zemljo pred škodljivimi vplivi ultravijoličnega sevanja na zdravje ljudi in 
okolja. 
 

 

Zaščitna plast v ozračju, približno 19 - 50 km nad tlemi, ki absorbira 
nekaj sončnih ultravijoličnih žarkov, s čimer se zmanjša količina 
potencialno škodljivega sevanja, ki doseže zemeljsko površino. 

 

 
Skupina medsebojno križanih organizmov, ki zasedajo določen prostor; 

število ljudi in drugih živih bitij v določenem območju. 
 

 

Snov, v kateri se druga snov raztopi in tvori raztopino. 
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Nadzorovana in kontrolirana zbirka trdnih odpadkov in blata (npr. 
čistilne naprave). 
 

 
Sekundarni ali naključni produkt proizvodnega procesa, ki proizvaja 
nekaj drugega. 
 

 
Pronicanje vode skozi tla iz neoznačenih kanalov, jarkov, vodotokov ali 

objektov za skladiščenje vode. Lahko vsebuje okužene snovi in širi 
onesnaženje. 
 

 
Povezano z ali ga povzroči strup, nevarni odpadki ali strupene snovi.  
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Delovni list: Zdravilo  
 (uporaba pri pouku okoljevarstva) 

 

BIOAKUMULACIJA 
 

Splošen izraz za opisovanje postopka, kjer 
organizem absorbira kemikalije neposredno zaradi 
izpostavljenosti okuženim sredstvom ali z 
uživanjem hrane, ki vsebuje kemikalijo. 

. 

BIOCID  
 

Kemikalija, ki je strupena za mikroorganizme. 
Pogosto se uporablja za odpravo bakterij in drugih 
enoceličnih organizmov iz vode. 
 

BIOSFERA Del Zemlje in ozračja, v katerem se razvija 
življenje. 
 

OPUSTOŠENJE 
POKRAJINE 
 

Veliko poškodovanje pokrajine, ki ga je povzročilo 
človeško dejanje, bodisi neposredno (npr. 
rudarstvo) ali posredno (npr. erozije zaradi 

kmetijstva). Vzrok je lahko tudi naravna nesreča 
(npr. hude poplave). 
 

VRSTE 
 

Posameznik, ki pripada skupini organizmov (ali 
celotna skupina), ki ima enake lastnosti in so 

(običajno) sposobni parjenja z drugimi v skupini, 
da dobijo plodne potomce. Če to ni mogoče, mora 
biti ekološko in prepoznavno enak. 
 

EKOLOGIJA Razmerje med živimi bitji z njihovim okoljem ali 

preučevanje takšnih razmerij. 
 

EKOLOŠKA KRIZA 
 

Zgodi se, ko se okolje določene vrste ali populacije 
spremeni tako, da prepreči nadaljevanje obstoja 
vrste. Obstaja več možnih vzrokov za takšno 

krizo, dejanje človeka (razlitje nafte) kot tudi 
naravni vzroki (vulkanski izbruh). 
 

EKOLOŠKO 
RAZMIŠLJANJE 

 

Ekološko odgovorno razmišljanje. To pomeni, da 
človek razume in spoštuje zakone narave. 

 

EKOSISTEM 

 

Medsebojni sistem biološke skupnosti in njenih 

neživih ekoloških okoliščin. Obstajajo vode 
(jezera, reke, morja in oceani) in kopenski sistemi 
(gozd, travnik, polja itd.). 

IZPUSTI  
Sproščanje snovi (plinov, trdnih delcev, itd.) v 
atmosfero. 
 

EROZIJA PRSTI Spiranje zemlje zaradi toka vode in/ali sile vetra. 
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ZAŠČITENA 

OBMOČJA 
 

Območja, ki so zaščitena z zakonom. Lahko so 

velika (narodni parki, zavarovana območja) ali 
manjša (na primer naravni rezervat). 
 

RAKOTVOREN 
 

Snov ali sredstvo, ki lahko povzroči raka. V telo po 
navadi vstopijo skozi prebavni trakt, kožo ali pri 

dihanju. Primer so azbest in tobačni izdelki. 
 

PODNEBJE 
 

Vsota meteoroloških elementov, ki so značilni za 
povprečne in ekstremne pogoje atmosfere v 
daljšem časovnem obdobju na enem področju ali 
regiji zemeljske površine. 

 

ONESNAŽENJE Vnos mikroorganizmov, kemikalij, strupenih snovi, 
odpadkov ali odpadnih voda v vodo, zrak in tla v 
koncentracijah, ki onemogoča, da so hranila 

primerna za njihovo nadaljnjo uporabo. 
 

OKOLICA Kraj, kjer je mogoče najti organizem (populacija, 
vrsta, itd). Je topografsko opredeljen. 
 

SPREMLJANJE Občasno oziroma trajno nadzorovanje ali 

testiranje, da se določi raven skladnosti z 
zakonskimi zahtevami in/ali raven onesnaževanja 
v različnih hranilih ali pri ljudeh, rastlinah in 
živalih. 

 

ODPADKI 

 

1. Nezaželeni materiali, ki ostanejo pri proizvodnih 

procesih. 2. Odpadki iz človeškega ali živalskega 
bivanja. 
 

OZON 

 

Brezbarven plin ostrega vonja, ki ima molekulsko 

obliko O3 in se nahaja v dveh plasteh atmosfere, 
v stratosferi (približno 90% celotnega 
atmosferskega nalaganja) in troposferi (okoli 
10%). Je oblika kisika, ki ga v naravi najdemo v 

stratosferi in zagotavlja zaščitno plast, ki ščiti 
Zemljo pred škodljivimi vplivi ultravijoličnega 
sevanja na zdravje ljudi in okolja. 
 

OZONOSFERA ALI 
OZONSKA PLAST 

 

Zaščitna plast v ozračju, približno 19 - 50 km nad 
tlemi, ki absorbira nekaj sončnih ultravijoličnih 

žarkov, s čimer se zmanjša količina potencialno 
škodljivega sevanja, ki doseže zemeljsko površino. 

 

POPULACIJA Skupina medsebojno križanih organizmov, ki 
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zasedajo določen prostor; število ljudi in drugih 
živih bitij v določenem območju. 

TOPILO Snov, v kateri se druga snov raztopi in tvori 
raztopino. 
 

SKLADIŠČENJE 
ODPADKOV 
 

Nadzorovana in kontrolirana zbirka trdnih 
odpadkov in blata (npr. čistilne naprave). 
 

STRANSKI 
PROIZVOD 
 

Sekundarni ali naključni produkt proizvodnega 
procesa, ki proizvaja nekaj drugega. 
 

PRONICANJE 

 

Pronicanje vode skozi tla iz neoznačenih kanalov, 

jarkov, vodotokov ali objektov za skladiščenje 

vode. Lahko vsebuje okužene snovi in širi 
onesnaženje. 
 

STRUPEN 
 

Povezano z ali ga povzroči strup, nevarni odpadki 
ali strupene snovi.  
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SARDINE  
 

Starostna 

skupina 
Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčn

e lastnosti 

Skupen cilj  

 

Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacij
e 

 

Cilji 

• aktivno sodelovanje pri nalogi fizične narave 

• premagati nelagodje in neprijetne občutke, ki 
lahko spremljajo sodelovanje   

Čas 25 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Veliki list (flipchart), označevalci, 6 kosov vrvi/niti, ki 
merijo 8 m, 6 m, 4 m, 2 m, 1 m in 0.5 m (če je možno 
različnih barv) za vsako skupino, štoparica 

Opis 

1.Učitelj razdeli razred v skupine po 4 do 6 učencev, ki jim dodeli 
delovni prostor, in razdeli vrvi/niti.  

2.Učitelj pove navodila (1. del): 

"Vaša naloga je dokaj enostavna, vendar pazite: Od zdaj naprej se 
ne smete pogovarjati. Na tleh naredite hišo s pomočjo vrvi, katero 
sem vam dal. Uporabiti morate vse vrvi. Takoj, ko vam rečem, se 
boste skupaj po skupinah dobili na določenem mestu. Še enkrat vas 

naj opozorim, da ni dovoljeno govoriti - vsemorate storiti v popolni 
tišini. Če kdo začne govoriti, je diskvalificiran. Za opravilo naloge 

imate na voljo 5 minut. Če ne uspete opraviti naloge v 
zastavljenemu času, vam je spodletelo. Začnite delati! " 
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3.Učitelj napiše čas na veliki list (flipchart), tako začetek in konec. 

4.Ko čas poteče, učitelj konča dejavnost, ne glede na to ali so 

skupine končale ali ne. Skupaj z učenci oceni delo. 

5.Nato učitelj jasno pove cilj vaje, in sicer, da se zavedajo, kako 
pomembno je, da imajo nekaj osnovnih pravil, medtem ko 
sodelujejo. 

6.Učitelj pove navodila (2. del): 

"Tokrat je vaša naloga, da naredite na tleh avto, spet s pomočjo 
vrvi. Vendar boste nadaljevali drugače. Najprej boste imeli 3 

minute za pripravo in dogovor, kako se boste lotili naloge. Šele 
takrat vam bom naročil, da naredite avto na tleh in tako kot prej, 

ne smete govoriti. Za dokončanje naloge boste imeli 2 minuti. Če 
ne uspete opraviti naloge v zastavljenemu času, vam je spodletelo. 
Začnite z nalogo! " 

7. Učitelj napiše čas na veliki list (flipchart), tako začetek in konec. 

8. Ko 3 minute potečejo, učitelj zaključi pripravljalno fazo, in napove 

učencem, da začnejo delati. Po 2 minutah učitelj konča dejavnost, 
ne glede na to, ali so vse skupine končale ali ne.  

9. Skupine same ocenijo dogajanje, primerjajo, kako so se odrezali na 
začetku in kako pozneje (čas na voljo za opravo naloge je bil 

povsem enak). Iz izkušenj se lahko nekaj naučijo. 

 

Tveganja in 
priporočila 

V 1. delu se mora prepoved govorjenja vršiti že od 
samega začetka, da se doseže cilj naloge. 

Ko je dejavnosti konec, se lahko uporabi Torta 

sodelovanja. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako vam je šla dejavnost na začetku? 

 Kako vam je šla drugič? 

 Kako vam je pomagalo, da ste postavili pravila 
o sodelovanju? 

 Lahko navedete specifično izkušnjo iz življenja, 
ko je pomembno imeti takšna pravila?  

 Ste se kaj naučili s to dejavnostjo? 

Pomoč za učitelje – Pomembnost postavljanja 
pravil za sodelovanje: 

12) S skupinskim delom je »struktura« bolj 
pomembna od komunikacije. 
13) Najprej je potrebno nekoga določiti za 
vodjo/ upravitelj razprave.  
14) Cilj mora biti jasno izražen, da ga vsi 

razumejo.  
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15) Potrebno je gledati na čas.  
16) Zasnovana je strategija; zopet je 

pomembno, da jo vsi razumejo in se strinjajo z njo.  
17) Strategija je poimensko testirana in dvojno 
preverjena za učinkovitost.  

Uporaba v 
razredu 

Športna vzgoja, šolski izlet  

Navdih  

Opombe 
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SESTAVLJANKA 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 
 izkusiti, da je sodelovanje potrebno  
 izkusiti občutek odgovornosti pri izpolnjevanju 

skupne naloge 

Čas 10 - 15 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

sestavljanka, ovojnica 

Opis 

1. Učitelj je izbral ustrezno sestavljanko, katere koščke je vstavil v 

ovojnice. Ovojnic je toliko, kolikor je skupin, ki sodelujejo v igri. 

2. Učitelj razdeli učence v skupine, ki jih posede za ločene mize. 
Vsaka skupina prejme ovojnico. Učitelj opiše aktivnost kot 
tekmovalno; vsaka skupina, ki bo končala nalogo, bo zavpila 
HURA v sozvočju. 

3. Učitelj naroči skupinam, da odprejo ovojnice in gredo na delo; 
on jih opazuje, dela zapiske. Meri tudi čas, ki ga potrebujejo 

učenci, da ugotovijo, da bodo morali združiti moči, da ustvarijo 
sliko. 

4. Učitelj zaokroži aktivnost s povratno informacijo in razpravo. 

 

Tveganja in  

 

priporočila 

Če učenci ne ugotovijo, da morajo vse skupine 
sodelovati, da dosežejo rezultate, se lahko borijo za 

sestavljanko. 

Druga možnost: vsaka skupina dela na svoji sliki, 
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toda sestavljanka oz. njeni deli so pomešani. 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kje ste začeli? 
 Kako je bilo sodelovati? 
 Kdo in kako hitro ste ugotovili, da imate samo 

nekaj delov sestavljanke in da boste morali 
sodelovati drugi z drugimi, če želite sestaviti celo 
sestavljanko?  

 Kako ste ugotovili, da boste morali kontaktirati 
tudi ostale skupine? 

 Je bilo kaj konfliktov? Če so bili, zakaj in o čem? 

Kako ste jih rešili? 

 Kako ste določili vloge v nalogi? 
 Kako zadovoljni ste bili s svojim trudom in 

trudom drugih (Torta sodelovanja)? 
 Česa ste se naučili?  

Uporaba v 
razredu 

geografija, zgodovina, biologija – če uporabimo sliko 

(zemljevid, grad, ….), ki se navezuje na to, kar se 

učimo v razredu, ima lahko dejavnost evokativno 

vlogo. 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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SIMBOLI 
 

Starostna 
skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj   Fleksibilen 
odziv 

  

Vzdušje v 
skupini 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 preverjanje sposobnosti biti učinkovit v 
spreminjajočih se okoliščinah 

 spoznati pomen načrtovanja in organiziranosti med 

reševanjem naloge 

 zavedati se pomembnosti komunikacije med 
skupinskim delom 

 dobiti ideje za izboljšanje učinkovitosti 

Čas 60 minut 

Lokacija Zunanji prostori 

Viri in 
materiali 

Veliki list (flipchart), markerji – označevalci, škarje, 

štoparica, kuverte 
Delovni listi: Simboli – navodila,  Simboli – predlogi, 
Simboli – kartice, Simboli – originali 1, 2, 3 

Opis 

1) Učitelj je že določil, kje postaviti izvirnike, iz katerih se prepisuje.  

 
2) Učitelj razdeli razred v skupine, največ po 5 učencev in začne 1. 

krog igre: 
 

"Ste v skupinah, ki bodo med seboj tekmovale. Vsaka skupina 
zavzame mesto, da bodo v vseh primerih enako oddaljene od 
mene, medtem kot stojim. Prejeli boste prazno predlogo in delovni 

list z množico simbolov (znaki, številke, besede). Najprej morate 
razrezati delovne liste v kartice, ki vsebujejo te simbole. Nato 
morate vstaviti kartice v kuverto in jo dati meni, da jo pregledam. 
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Tukaj na tem mestu bom položil original, kateremu morate slediti 
natančno, pritrditi vaše kartice na predlogo. Bistvo je, da je končni 

list s karticami enak originalu. Simboli morajo biti na pravem 
mestu, v pravilnem vrstnem redu in smeri. 

 
Kljub temu, da je to naloga za skupine, lahko gre samo eden 
pogledat original, učenci se med seboj izmenjavajo. Posameznik si 

lahko gre ogledat original, potem ko se je prejšnji član že skupine 
vrnil. Od zdaj naprej ne smete govoriti ali si izmenjavati pisna 
sporočila. Drugi načini komunikacije so dovoljeni. Za ta krog imate 
na voljo 7 minut; naslednja dva kroga bosta trajala vsak po 5 
minut. V primeru, da skupina dokonča delo, preden čas poteče, 

mora eden izmed njih zavpiti "stop". Takrat je kroga konec. 
 

Po vsakem krogu boste nagrajeni s točkami po naslednjih pravilih: 
pravilno postavljena kartica s simbolom vam prinese 1 točko. 
Napačno postavljena kartica s simbolom vam odbije 2 točki, in če 
kršite pravila, se vam odbijejo 3 točke. Kršitev pravil je, če kdo 
govori; več kot en član vaše skupine hkrati pri originalu; 
izmenjavati se nepravilno in tako naprej.  

 
V celoti bodo potekali 3 krogi, tista skupina z največ točkami zmaga 
igro. Zdaj poznate pravila, in ne bom se ponavljal - našli jih boste 

na delovnih listih, ki jih boste dobili. Samo kot opozorilo, da od zdaj 
naprej se ne govori!"  

 
3) Učitelj postavi delovni list: Simboli - Original 1 na mesto, ki ga je 

izbral že prej. Učencem izroči kopije delovnih listov: Simboli - 
navodila, predlogi in kartice, skupaj s škarjami in kuvertami. Ne 
pušča prostora za skrivna dogovarjanja in takoj začne igro. Učitelj 
beleži rezultat kazenskih točk, v kali zatre vse poskuse učencev za 
pogovarjanje. 

 

4) Učitelj meri čas in če nobena skupina ne zavpije "Stop", zaključi 

krog točno v sedmih minutah. Skupine predstavijo svoje rezultate, 
skupaj preverjajo pravilnost in štejejo točke. Učitelj beleži točke na 
velikem listu (flipchart), medtem ko skupine dajo kartice nazaj v 
kuverte.  

 
5) Učitelj začne 2. krog: "Ponovili bomo vajo, le da boste imeli na voljo 

5 minut za pripravo. Od zdaj naprej se lahko pogovarjate, 
pripravljate načrt, dogovorite o taktiki in se organizirate. Ampak 
samo za 5 minut - nato bomo pogovarjanje zopet prepovedali. 
Torej, začnite zdaj!"  

 
6) Učitelj pusti, da delajo, ta čas zamenja delovni list: Simboli - 

original 1 z Originalom 2. Ko čas za pripravo poteče, se začne 2. 

krog; izvede se točno tako kot v prvem krogu. 
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7) Učitelj začne 3. krog igre: "Še enkrat bomo preizkusili vašo 

uspešnost skupine. Spet boste imeli na voljo 5 minut za pripravo in 

vaši rezultati bi morali biti boljši. Ne morete izgubljati časa, tako da 
se lotite dela!" 

 
8) Učitelj pusti, da delajo, ta čas zamenja delovni list: Simboli - 

original 2 z Originalom 3. Ko čas za pripravo poteče, začne 3. krog, 
hkrati pa pove, da je govorna komunikacija zdaj dovoljena vseskozi 

- samo ne kričati! 
 

9) Po koncu 3. kroga, se seštejejo skupni rezultati in razglasijo 
zmagovalci. Učitelj pohvali nastope tudi vseh drugih skupin.  

 
10) Dejavnost se razvije v razpravo. Učenci bi se morali zavedati, kaj je 

vodilo do izboljšane učinkovitosti, koliko je organiziranost pomagala 

skupini, vlogo, ki jo je igrala komunikacija, postavljanje pravil o 
delu in načrtovanje. Morajo razmisliti tudi o nadaljnjih načinih za 
izboljšanje in ali so bile kakšne pomanjkljivosti, ki bi jih lahko 
odstranili. Učitelj beleži zamisli učencev na velikem listu (flipchart), 
da si lahko razred zapiše spoznanje, do katerega je prišel s pomočjo 
te naloge.  

 

Tveganja in 

priporočila 

Za izkoriščanje to dejavnosti v življenju, je končna 
razprava zelo pomembna.  

 

Pomoč za učitelje - Kako izboljšati učinkovitost:  
 pripraviti  
 analizirati nalogo, preden jo začnete reševati 
 imeti zamisli  
 upravljati / organizirati bolje  
 vaditi samokontrolo, slediti postopku  

 sodelovati 
 določiti pravila 
 komunicirati  
 premagati osebne ovire  
 se motivirati  
 sprejeli spodbudo (od učiteljev, sošolca)  

 načrtovati  
 imeti cilj (rok, izboljšanje)  
 spremeniti svoje mišljenje  
 se naučiti  
 pridobiti izkušnje, itd.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Ste v skupini delali po dogovoru? 
 Je bil kdo vodilni v vaši skupini? Če je bil, je 

bil organizator idej ali določen upravitelj? 
 Kakšne so bile ovire za doseganje skupnih 

odločitev? 
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 Kako ste se lotili zadeve, če se niste mogli 
strinjati? 

 Ali ste morali veliko zadržati, ko se niste 
strinjali s podano rešitvijo? 

 Ali ste morali pogosto spremeniti svoje 
prvotno mnenje? 

 Kako ste se počutili, kako vam je bilo več 

delati skupaj? 
 Kakšna je bilo vaše skupinsko sodelovanje? 
 Ali vam je uspelo in zakaj? Zakaj pa ne? 
 Ali ste zadovoljni z rezultatom skupinske 

naloge? 

 Kaj je bilo lahko/težko za vas? 
 Kateri krog je bil bolj uspešen in zakaj? 

 Kako je priprava pred krogi dva in tri vplivala 
na izid? 

 Zakaj ste se izboljšali? 
 Bi lahko nalogo rešili še hitreje? 
 Kako je delo konkurenčnih skupin vplivajo na 

vas? 

Uporaba v 
razredu 

Ekonomija (naloga: seminar), marketing, itd. 

Navdih 
RPIC ViP, Priročnik za vodje usposabljanja – 

Usposobljenost za učinkovitost, Ostrava 2008 

Opombe 
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Delovni list: Simboli - navodila 
 

Vaša skupinska naloga je ustvariti vzorec, ki izgleda kot original, z 
uporabo kartic s simboli, ki ste jih naredili in jih vstavili v kuverto. 
Rezultat mora biti točen in podan v najkrajšem možnem času. Original 

je že na dogovorjenem mestu. 
 
Pravila igre: 

 Vsaka skupina dela na določenem mestu. 
 Original na dogovorjenem mestu je na voljo vsem. Ne smete se 

ga dotakniti, ga premakniti ali na kakršen koli način ravnati z 
njim. 

 Vzorec, ki ga boste naredili, mora biti natančna kopija originala, 

kar pomeni, da morajo biti posamezni simboli na pravih mestih, 
v pravilnem vrstnem redu in smeri. 

 Original si boste pogledali vsak zase, tako da bodo vsi prišli na 
vrsto. Če so vsi člani skupine že videti original, lahko še naprej 
delate na podoben način. 

 Posameznik lahko odide pogledat original šele potem, ko se je 
prejšnji član skupine vrnil. 

 Med delom NE SMETE govoriti ali si izmenjavati pisnih sporočil. 
Drugi načini komunikacije so dovoljeni. 

 Igra bo potekala v treh krogih. Ker morate v prvem krogu 
pripraviti kartice in brati navodila, bo trajal 7 minut. Drugi krogi 

bodo krajši. Če boste končali svoje delo preden se čas izteče, 

mora eden iz vaše skupine dati znak, tako da zakliče: "Stop". 
Takrat morajo vse skupine prenehati z delom. 

 Vsak krog se točkuje. 
 Pravilno postavljena kartica s simbolom: +1 točka 
 Nepravilno postavljena kartica s simbolom: - 2 točki 
 Kršitev pravil: - 3 točke 
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Delovni list: Simboli – Predlogi 
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Delovni list: Simboli - Kartice 
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Delovni list: Simboli – Original 1 
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Delovni list: Simboli – Original 2 
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Delovni list: Simboli – Original 3 
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SKRITI PREDMETI 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj 

 

 

Fleksibilen odziv 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

1. sodelovati v paru pri nalogi 
2. testirati občutek za dotik 
3. razviti sposobnosti izražanja in komunikacijske 

veščine 

Čas 20 – 40 minut 

Lokacija v notranjih prostorih  

Viri in 

materiali 

Vreča (ne sme biti prozorna) in/ali škatla, šal, plastelin, 

školjke mehkužcev, atlas za biologijo 

Opis 

• Prioriteta te naloge je, da mora učitelj dobiti 10 do 20 školjk; 
lahko vpraša učence, če gredo na počitnice na morje, da prinesejo 
školjke (lahko tudi sladkovodne).  

• Učitelj pove učencem, da bomo testirali več sposobnosti hkrati, 
predvsem delo v parih, deljenje ( dajanje in prejemanje ) informacij 
in občutek za dotik. 

• Učenci se formirajo po parih; najboljše bi bilo žrebanje, da se 

doseže drugačen sestav, kot je po navadi. Učitelj izroči orodja in 
materiale – vsak učenec dobi plastelin, vrečo s stvarjo in šal kot 
pokrivalo za oči. 

• Oba učenca v paru si namestita prevezo za oči. Prvi učenec iz 
para, da roko v vrečo, izbere predmet in opravi pregled le z 
dotikom. Učenec mora nato ustno podati dovolj informacij svojemu 

sošolcu, s katerim je v paru, da lahko ta nato opisan predmet 
modelira iz plastelina. Poteka interakcija med dvema z 
informacijami, ki tečejo v obe smeri (modelar sprašuje po 

podrobnostih). Vse je odvisno od učencev, kako si nastavijo pravila, 
da bodo uspešni; učitelj jih nikakor ne moti.  

• Ko je par končal, odstranijo prevezo in primerjajo, kaj imajo v 
rokah z narejenim modelom. V primeru, da ja vaja iz biologije, 

morajo prepoznati bitje; v nasprotnem primeru lahko gredo nazaj in 
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pogledajo v atlas za biologijo.  

• Dejavnost je zaokrožena z razpravo; ocenjuje se sodelovanje in 
niz priporočil, ki so uporabljena anonimno.  

 

Tveganja in 

priporočila 

Biologija: školjke, polži, rečni polž, sladkovodni polž, 
… Matematika: stožec, kocka, kvadrat, piramida 
(različne povezave). 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste zadovoljni  s svojimi rezultati? 

 Kaj je bila najtežja stvar, ki ste jo delali v paru? 
 Ste se strinjali z napredovanjem? Kakšna pravila 

ste si postavili? 
 Kako se lahko izboljša proces sodelovanja?  
 Kaj bi naslednjič lahko naredil več ali manj in kaj bi 

popolnoma spremenil? 
 Kaj si spoznal med to dejavnostjo? 

Uporaba v 
razredih 

Biologija, matematika, umetnost 

Opombe  
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SKUPINA ČRK 
 

Starostna 
skupina 

Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj  

 

Fleksibilen odziv 

 

 

Vzdušje v skupini 

 

 

Cilji 

8. Opraviti skupinsko nalogo  

9. Skupaj razmišljati in ustvarjati 

10. Razviti jezikovne veščine 

11. Povečati sposobnost fleksibilnega odziva 

Čas 15 – 20 minut  

Lokacija Notranji prostori  

Viri in 
materiali 

Pisala in papir  

Opis 

 1) Učitelj razdeli razred v skupine po tri učence, dovoli, da sedijo za 

ločenimi mizami, da se ne motijo med seboj. Vsi imajo papir in pisala. 

 2) Učitelj daje navodila: 

 "Ko vam rečem, boste na papir navpično zapisali posamezne črke 
svojih rojstnih imen. Tako bodo črke tvorile stolpec na levi strani lista in 
bodo postale prve črke smiselnih stavkov, ki jih morate dokončati. Vaš 
čas je omejen - na voljo vam dam 10 minut. Zdaj pa začnite!" 

 3) Ko se čas izteče, skupine preberejo na glas svoje stavke. 

 4) Dejavnost se zaključi s kratko razpravo. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Učenci lahko glasujejo za najbolj zanimiv rezultat 
skupinskega dela.  

Težja možnost: Uporabite črke, da si izmislite 
sporočilo, izziv, itd. 
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Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste nadaljevali? 
 Kako je posamezni član skupine sodeloval 
pri reševanju naloge? 
 Kdo je bil najbolj aktiven in kdo najmanj? 

 Kaj ste spoznali zaradi te dejavnosti? 

Uporaba v razredu Materni jezik, tuji jeziki 

Navdih 
BEERMANN, Susanne; SCHUBACH, Monika. Hry 
na semináře a workshopy. (Igre za seminarje in 

delavnice) Grada Publishing, 2009. 

Opombe  
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SKUPINSKA RAZPRAVA 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen 
odziv  

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 
 aktivno prizadevanje za dosego za skupnega cilja 
 obravnavati pogoje za konstruktivno sodelovanje 

Čas 15 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in 

materiali 
Tabla / flipchart, krede / markerji - označevalci 

Opis 

• Učitelj napiše "Razprava in sodelovanje" kot tema in pojasnjuje: 

"Ni dvoma, da se bomo strinjali o tem, da kakor dolgo moramo 

sodelovati, moramo komunicirati drug z drugim in to v obe 
smeri. Ta razprava je nujen del sodelovanja.  Poglejmo od 
blizu: 

Razprava (definicija) – menjanje zamisli, informacij in/ali 
pogledov in vključno njihovih argumentacij v skupini ljudi, ki 
imajo v mislih določen cilj; prosta,  lahkotna konverzacija-
pogovor vseh udeležencev, ki imajo svojo besedo pri tematiki, 

medtem pa poslušajo poglede ostalih v skupini.“ 

• Učitelj nadaljuje: 

"Zdaj pa pomislimo, kaj vidimo kot načela uspešnega dialoga in 
razprave in to zapišimo. Želim brainstorming (vihranje 
možganov)!“  

Učitelj beleži vse predloge in razred hkrati opominja, da prav 

tako naj zabeležijo, kaj je posledica znanja. 
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Tveganja in 

priporočila 
 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj si spoznal med to aktivnostjo? 
 V kateri situaciji bi lahko bila uporabljena? 

Bodi natančen. 
 
Predlogi za učitelje – Načela uspešnega dialoga in 
razprave: 

Samokontrola 
Razprava zahteva disciplino. Je resnična obrazložitev 
in ne čustvena, da bi tako lahko sodili ali oblikovali 

trditve. Kdor ne zmore kontrolirati svojih čustev in 
strasti v pri podajanju in izražanju svojega stališča 
na miren in razumljiv način, je nesposoben imeti 
pomemben pogovor z ostalimi.  

Aktivno poslušanje, postavljanje vprašanj 
Poskusi razumeti svojega partnerja v dialogu. Če ti 

ne bo uspelo popolnoma razumeti nasprotnikovega 

pogleda, ne boš zmogel niti zanikati niti sprejeti 
njegovih trditev.  

Osveženje lastnega mnenja 
Nasprotnik ni sovražnik, ampak partner v iskanju 
rešitve. Cilj razprave je poiskati resnično znanje; ni 
intelektualno tekmovanje.  

Vtisi niso dejstva 
Nikoli ne trdi nekaj, česar ne moreš utemeljiti. Lahko 
bi bilo videti kot osebno mnenje in tvoj partner ga ne 
bi sprejel kot argument. 

Osredotočenost 
Ne beži od teme. Ne izogibaj se indirektnim 
vprašanjem in/ali argumentom z vodenjem razprave 

v drugo smer. 

Spodobnost 
Ne ponižuj svojega nasprotnika. Kdor napade 
svojega nasprotnika, izgubi pravico do sodelovanja v 
dialogu/razpravi. 

Enak prostor za vse 

Dialog/razprava ni monolog. Vsi imajo enako pravico 
biti slišani. Ne preusmerjajte pozornosti na 
malenkosti.  Obravnava za druge je dokaz, da ne 
zapravljaš časa. 
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Zaključek razprave 
Ne poskušajte imeti zadnje besede za vsako ceno.  

Uporaba več besed ni zadeva za argument. Prekričati 

svojega nasprotnika še ne pomeni, da so njegovi 
argumenti in pogledi zavrnjeni.  

Uporabna v 
razredih 

Ta aktivnost je lahko uporabljena tudi kot 
evokacijsko orodje pri družbenih vedah kot tudi 

drugih učnih urah,  prilagodljivi izidi, itd. 

Navdih  

Opombe  
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SLEPI ZEMLJEVID 
 

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

   Skupen cilj  Fleksibilen 

odziv  

Vzdušje v 
skupini 

Povratne      
informacije 

 

Cilji 

 pridobiti izkušnje s tekmovalnim reševanjem 
skupnega problema 

 razvijati sposobnost sodelovanja 
 pridobiti izkušnje z pozitivnimi in negativnimi vidiki 

dela pod pritiskom 
 uporabljati zemljevid 

Čas 20 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 

materiali 
Pisala in papir, slepi (prazeni) in navadni zemljevidi 

Opis 

1) Učitelj bo pripravil primerne prostore (hodnik, zadnji del 
razreda, rezervno učilnico ali podobno); za navodila glej spodaj. 

 
2) Učitelj razdeli razred na skupine s štirimi ali petimi člani, jih 

razporedi po prostoru tako, da imajo vsi dovolj delovnega 
prostora. Skupine morajo biti postavljene tako, da so vidne 
ostalim. 

 
3) Učitelj to dejavnost opredeljuje kot tekmovalno: "V šoli in v 

nadaljnjem življenju morate delati dobro in hitro. Včasih 

tekmujete z drugimi in zgodi se, da jih premagate. Dajmo z 
skupinskim delom izkusiti takšno situacijo." (Za večjo 
motivacijo je ponujena mala nagrada) "Gre pa za to: Vsak član 
skupine naj bi prispeval k reševanju skupinske naloge z 
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memoriranjem čim več podatkov iz zemljevida (učitelj prikladno 
pokaže na razstavljen zemljevid, recimo na stenski plošči) in jih 

umestiti v slepi zemljevid, ki ga boste v kratkem prejeli. Torej, 

kot član ekipe delate z vašimi sošolci in poskusite biti učinkoviti. 
Želite zmagati, mar ne? Vse, kar morate storiti je, da prestavite 
podrobnosti prikazanega zemljevida v slepi zemljevid, se 
izmenjavate, da vidite, kaj je vneseno, vendar imate za to 
omejen čas. Ko se vrne član skupine, mora skupini svetovati 
podrobnosti, ki si jih je zapomnil. Kot sem že povedal, se boste 

izmenjavali kolikokrat želite in drug za drugim pogledali v 
zemljevid. Vendar čas omejen; imate 5 minut." 

 
4) Učitelj razdeli kopije slepega zemljevida, po enega na skupino in 

daje navodila: 
"Med gledanjem prikazanega zemljevida ni dovoljeno delati 
zapiskov ali posnetkov. Zagotovite, da bo vaše poročanje skupini 

čim bolj natančno, saj bodo vaši kolegi delali po vaših navodilih. 
Tisti, ki podaja informacije, ne sme med poročanjem ostalim v 
skupini pisati ali risati v slepi zemljevid ; vsekakor pa to lahko stori, 
ko je podajalec informacij drug član ekipe. Poskusite sodelovati, da 
bi dosegli najboljše rezultate. Poskusite delati hitro in natančno. Ko 
preteče 5 minut, vsi prenehajte z delom. Zmagovalna ekipa je tista, 
ki je prenesla največ podrobnosti iz prikazanega zemljevida v slepi 

zemljevid. Tudi natančnost bo ocenjena; napake se kaznujejo z 
znižanjem ocene." 

 
5) Ko so učenci prenehali z delom, naj bodo vsi slepi zemljevidi 

podpisani in postavljeni na mizo, na kateri naj bo originalen 
zemljevid v sredini. Učenci nato skupno ocenjujejo, kateri slepi 

zemljevid je najboljši, čeprav ima na koncu zadnjo besedo 
učitelj. 

 
6) Za zaključek gre učitelj do vsake skupine, razpravlja o izkušnji 

in pridobiva povratne informacije.  

 

Tveganja in  

priporočila 

Učitelj lahko prilagodi nalogo, če je potrebno; prav 
tako je mogoče poenostaviti pravila. V razredu lahko 
nalogo ponovi – pričakovano bo opravljena hitreje. 

Možno je spremeniti čas; med dajanjem navodil 
povedati tudi, da naj se osredotočijo na posebne 
podrobnosti (reke in jezera, ali samo velemesta in 
mesta). Možno je tudi delati z zemljevidom Afrike, 
kjer bi glavne značilnosti lahko bile iz zanimivosti 

(glavna mesta). Za naprednejše učence bi 
prilagoditve lahko bile težje ali bolj  "eksotične". 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Je bila naloga izpolnjena, kot je bilo 
zahtevano? 
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 Kaj ti je pomagalo opraviti nalogo? Je bilo 
sodelovanje del tega? 

 Kaj te je oviralo pri reševanju naloge? 
 Kako bi tvoja skupina lahko boljše delovala? 
 Kako ste se počutili na začetku, med in po 

koncu opravljene naloge, glede na to, kako 
ste bili uspešni (zmagovalci ali poraženci) ? 

 Zakaj si ali zakaj nisi zmagal? 
 Kaj so prednosti skupinskega sodelovanja? 
 Kaj so slabosti? 

Uporaba v 

razredih 

Geografija 

  

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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SOCIOGRAM 
 

Starostna 
skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Povratne informacije 

 

Cilji 

 naučiti se tehnike sociograma 
 naučiti se, kako zgraditi in oceniti preproste 

sociograme 

 pridobiti povratne informacije o opredeljenih 
značilnostih 

  

Čas 45 – 90 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

materiali 

Veliki listi (flipchart) z matrikami za vseh 5 značilnosti, 

markerji - označevalci, delovni list: List z rezultati 

Opis 

• Priprava je dokaj zahtevna. Učitelj mora pripraviti ocenjevalno 

matriko za vsako značilnost ter primerjavo skupine in posameznika. 

Kasneje mora zamenjati črke z imeni udeležencev, v določenem 

vrstnem redu. 

 

Ocenjevalno matrika za ………(značilnosti) 
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Primerjava skupin in posameznikov  

 

Učitelj zaenkrat pusti matrike in primerjave za vsako značilnost 
prekrite. 

• Učitelj začne:   

"Včasih je v timskem delu dobro vedeti, kakšni odnosi obstajajo 
med njihovimi člani; kako vsakemu izmed njih gre v očeh 
drugih; kakšen vtis naredi na njih, kako so njihova posamezna 
stališča združljiva, kako člani komunicirajo eden z drugim; kako 
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vplivajo drug nad drugim, itd. Obstaja ime za takšno skupino in 
to je socialno-preferenčni odnosi". Da jih odkrijemo in 

razumemo, kako delujejo v skupini, so bile razvite 

sociometrične metode. Sociogram prikazuje položaj znotraj 
skupine, lahko je v različnih oblikah (grafi, tabele, itd.); Lahko 
ga primerjamo z mikroskopom - s pravo povečavo in ostrenjem 
ne kaže organizma kot celota (skupina), temveč ureditev 
njegovih delov (celice - člani ekipe). 

Jakob L. Moreno (psihiater romunskega rodu, pionir 

psihoterapije in avtor psihodrame) je iznašel sociogram. 

Precej namerno bomo preizkusili bolj kompleksno obliko 
sociograma; poleg tega, da opredeljuje situacijo v skupini, vodi 

tudi k boljšemu spoznavanju samega sebe. Izvedeli boste, kako 
vas ostali, glede na  eno od vaših značilnosti, dojemajo. Prav 
tako lahko za zanimivo primerjavo določite svoje mnenje pred 
drugimi; vse to predstavljeno v številkah. Kljub temu pa je 

najbolj pomembna stvar pri tej vaji, da ko ste enkrat preizkusili 
sociogram na sebi, ga lahko uporabljate sami.  

• "Učitelj dodeli vsakemu učencu zaporedno številko (najboljši primer 
bi bil krožni sedežni red). Na velikem listu (flipchart) naredi seznam 
zaporednih številk z imeni učencev in razdeli kopije delovnega lista List 
z rezultati. Učence prosi, da nanj prepišejo seznam iz velikega lista 

(imena v vrstnem redu). Vsak učenec prečrta vrstico z njegovim 

imenom. 
 

• Učitelj pove, kaj morajo nato storiti: 
"Vsak izmed vas bo ocenil druge na podlagi tega, koliko jih dana 
značilnost predstavlja. To boste storite tako, da se na začetku 
osredotočite na značilnosti sebe v primerjavi s svojimi sošolci. 

Če nekdo pokaže večjo stopnjo lastnosti kot vi, boste dali v 
ustrezni rubriki znak plus (+). Če nekdo kaže nižjo stopnjo, 
boste uporabili negativni znak (-). Ko ste ocenili eno lastnost, 

nadaljujete z naslednjo. Začnite z delom! " 
 

Primer: Izpolnjena tabela za značilnost "Spoštuje pravila"  
(ocenjuje D) 
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Medtem ko razred dela, učitelj pripravi veliki list (flipchart) z 
matriko vrednotenja za prvo značilnost ("Spoštuje pravila").  
 

V tem času učenci delajo vsak zase. Takoj, ko končajo, učitelj 
pobere njihove delovne liste in jim pokaže, kako izpolnijo 
matriko. Izbere enega izmed učencev, da naglas prebere 
individualne ocene. 

 
• Zabeležite rezultate v matriko.  

Znaki značilnosti so prepisani iz vseh delovnih listov v matriko: 
 
 
Ocenjevalna matrika za značilnost "Spoštuje pravila“: 
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Izračun skupinskega vrstnega reda  

(vsota vseh znakov + v vrsticah) 

 

Številka 1 v vrstnem redu je dodeljena največjim številom + 
znakov, t.j. Oseba D (9 plusov). Številka 2 gre drugemu 
najboljšemu, t.j. Oseba H (7 plusov), in tako naprej. Zadnja 
oseba je oseba I, brez plusov. Osebe C, G in J so prejele enako 
število + znakov (4); zato si bodo vsi delili številko 6. 

Izračun posameznikovega vrstnega reda: 

(vsota znakov – v vrstnicah) 

 

Številka 1 v vrstnem redu je dodeljena najvišjemu število - 
znakov; številka 2 pripada drugem najvišjem številu, in tako 
naprej. Deveta oseba je I, s tremi minusi (število 9). 

V tem primeru sta osebi J in F dosegli največje število minusov 
(6). Delita si prvo in drugo mesto, povprečje 1,5. Tretji do šesti 
so osebe B, E, G in H, povprečje 3,5. Osebe A, C, in D so na 

sedmem do devetem mestu, z istim številom minusov (4); zato 
je njihova povprečna številka 8. Oseba I je na zadnjem mestu, 

t.j. deveta. 

 

Razlaga 
Skupina meni, da je oseba D učenec, ki se najbolj drži dogovorjenih 

pravil; v nasprotju z osebo I, za katero se domneva, da jih upošteva 
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najmanj.  
 

Primerjava skupine in posameznih vrstnih redov 

 
Kar zadeva odkritje samega sebe. Primerjava dveh vrednostih je 
najbolj zanimiva točka sociograma. V stolpcu "vrednost" lahko 
vidimo različne vrednosti. Obstaja ničelna razlika z osebo I, ki 
vidi samega sebe kot nekoga, ki se najmanj drži pravil, kar je 

popolnoma skladno s stališčem skupine (pravilno postavljen na 
deveto mesto). Oseba I ima v tem primeru popolnoma 
realističen pogled na svojo kakovost. 
 
Za osebo E to ne drži: njegovo mnenje o sebi je popačeno, 
dosega najvišjo razliko od vseh udeležencev. Medtem ko oseba 

E vidi samega sebe kot dokaj upoštevajočega se pravil (razvrsti 
se na 3,5), ima skupina zelo drugačna mnenja: To klasificira 
osebo E kot najmanj skladnega od vseh (ga razvrsti na 10-ko). 
Ta oseba bi morala temeljito premisliti o neskladju in zakaj se je 
pojavilo. Morda ne razume pravil ali jih nerad upošteva, to 
poskuša odpraviti, vendar mu ne uspeva ali morda mu je 
vseeno za pravila... Obstaja lahko več razlogov. 

 
Oseba E se znajde na nasprotnem koncu lestvice, se tudi 
oddaljuje od teme. Medtem ko skupina vidi osebo kot nekoga, ki 
se najbolj drži pravil, se sam uvrsti šele na osmo mesto. Morda 

je to zaradi podcenjevanja samega sebe, ali pa se prekomerno 
zaveda, da občasno prekrši nenavadna pravila; ali pa ta oseba 
samo pričakuje preveč od sebe. Še enkrat, obstaja lahko 

poljubno število razlogov, vendar naj bi neskladnost prisilila 
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osebo E, da dobro premisli o samemu sebi.  
 

Pri nekaterih osebah obstajajo zanemarljive razlike (npr. B in 

H); pomeni, da sami sebe vidijo bolj kot ne tako, kot jih vidijo 
ostali. 

• Učitelj poskrbi, da njegovi učenci razumejo, kako se lotiti 
vrednotenja in interpretacije, tako, da prosi dva učenca, da ocenita 
značilnosti drugega. Pri tem jima pomaga. Odvisno od števila 
značilnosti, se lahko drugi pari izmenjavajo. 

 
• Učitelj da učencem vedeti, da obstajajo tudi enostavnejše 
različice sociograma. Na primer, lahko se pripravi sklop vprašanj in 
odgovarjajoči pove število ljudi v skupini, ki so povezani z vprašanjem. 

Vprašanja je potrebno jasno oblikovati, saj bi vsaka nenatančnost 
negativno vplivala na rezultate. 

 

Odgovori so preprosto ocenjeni, tako učitelji pridobiva vpogled v 
skupine in kako sodelujejo. Sociogram lahko prikažemo tudi 
grafično - graf prikaže tako začetek in smer medosebnih 
odnosov, kar bi lahko bilo koristno. 

8. Dejavnost se konča tako, da učitelj poda povzetek in začne 
razpravo 

 

Tveganja in 

priporočila 

Medtem ko sestavljate sociogram in med javnim 

ocenjevanjem (prav tako kot pri tej vaji), je 
potrebno razmisliti o tem, katere značilnosti bi 
upoštevali. Dejansko, nekdo bo na vrhu lestvice, 
nekdo pa na dnu, kar ni nujno prijetna izkušnja. 

Sociogram namerno uporabi "telesno višino": To 
je objektiveno in enostavno preverljivo dejstvo - 
naj se razred postavi v vrsto, glede na to, kako 

visoki so, in to primerjate z mnenjem skupine. 

To predstavlja neke vrste kontrolni mehanizem - 
če dojemanje telesnih višin odstopa od realnosti, 
lahko prav tako tudi druge ocene. 

V razredu bi morali učenci izpolniti le svoje 
evidenčne liste z lastnostmi in jih nato predati 

učitelju. Učitelj bi predelal rezultate, povratne 
informacije pa dal vsakemu posebej. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kakšno pomembno znanje ste pridobili? 

 Medtem ko izdelujemo sociogram, katera 

pravila moramo imeti v mislih? 

 Kakšne občutke ste imeli pri oceni prvega 

sociograma? 

 Katere so prednosti in slabosti sociograma? 
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 Česa ste se naučili? 

Uporaba v razredu Družbene vede, razredne ure 

Navdih 
E. Bakalář: I dospělí si mohou hrát (Tudi odrasli 

se lahko igrajo). Pressfoto, Praha, 1987 

Opombe 
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Delovni list: List z rezultati  

 

Obravnavane 
značilnosti 

 

Opazovana 
oseba 
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STOLP 

Starostna 

skupina 
Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj  

 

Fleksibilen 
odziv 

    

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

1. aktivno sodelovati pri opravljanju skupinske 

naloge 

2. slediti navodilom 

3. upoštevati potrebe drugih ljudi, medtem ko 
opravljate nalogo 

4. zavedati se, koliko vsak član skupine prispeva 
5. spodbuditi skupino 

Čas 25 minut  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Pravične količine gradbenih materialov za vsako 
skupino; lahko so količki, papir, kocke, barvice, itd. 

Opis 

 Učitelj pove razredu, da je njihova naloga zgraditi najvišji stolp. Na 
voljo imajo 10 minut, uporabijo lahko materiale, ki so jim bili dani. Nič 
drugega ne smejo uporabiti. 

 Učitelj razdeli razred v skupine po 3 do 5 učencev.  

 Ko učitelj razdeli material, začne z vajo (in vklopi štoparico). 
Učenci se lahko v skupinah posvetujejo, kako bodo zgraditi stolp iz 
danih materialov najbolj učinkovito, vendar morajo paziti na čas. 

 Ko se čas izteče, učitelj ustavi učence. Zmeri stolpe in imenuje 
zmagovalno skupino. Temu sledi razprava in premišljanje, skupine pa 
ocenjujejo njihovo sodelovanje. 
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Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste nadaljevali? 
 Kako so posamezni člani sodelovali pri 

reševanju naloge? 
 Kdo je sodeloval najbolj in kdo najmanj? 
 Kaj je pomagalo skupini napredovati? 
 Kdo je največ prispeval in kakšen je bil njegov 
prispevek? 
 Kaj je najbolj oviralo skupino? 

 Kdaj in zakaj? 
 Je kdo gledal na čas? 

 Kaj ste se naučili s to dejavnostjo? 

Uporaba v 
razredu 

Razredne ure, šolski izleti, katerikoli predmet 

Navdih  

Opombe 
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ŠESTI ČUT 
 

Starostna 

skupina 
Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj  

 

Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 
18) Razviti empatijo 

19) Predvideti, kaj drugi mislijo  

Čas 25 – 30 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Beležka, pisala in papir 

Opis 

 Učitelj (ali eden od učencev) na glas prebere "izzivi" iz 
pripravljenega seznama; ostali morajo uganiti, kaj bi 
najverjetneje bil odgovor, ki bi ga dala večina sošolcev. 

 Vsak zase (vključno učitelj!) hitro napiše na papir odgovore. 

 Cilj igre je, da ugotovite, kaj so drugi odgovorili in ustrezno 
prilagoditi lasten odgovor; ne vodijo jih osebne preference, okus 
itd. 

 Igralci ne smejo razkriti svojih odločitev na kakršen koli način 
(brez gest, znakov, izjav).  

 Ko so izzivi prebrani, se določijo najbolj pogosti odgovori. Po 
številu igralcev, ki so dali isti odgovor, vsak udeleženec zabeleži 
svoj rezultat; npr. barve: izbrana rdeča, tako kot 5 ostalih 

igralcev, to je skupaj 6 točk). Očitno je, da več igralcev, ki 
odgovori enako, več točk dobijo.  

 V primeru, da nobena dva odgovora nista enaka, si nihče ne 
zabeleži točke; kdor je odgovoril drugače kot ostali, tudi ne dobi 
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točke.  

 Tisti z največ točkami ima odlične sposobnosti pri ugibanje mislih 

drugih.  

 Da si zamislimo smiseln odgovor, je treba upoštevati, kdo so 
ostali, kaj imajo skupnega, kaj vedo drug o drugem, itd. 

 Učitelj zaključi dejavnost s kratkim predavanjem o "empatiji" in 
"predvidevanju": 

"Pravkar ste izkoristili svoje sposobnosti, da ste uganiti duševne 
procese drugih ljudi, predstavljali ste si, kako bi bilo biti v njihovi 

koži in videti stvari, kot jih oni. Igra je bila otežena zaradi 
obrnjenih stvari, ki jih verjetno niste vedeli drug o drugem, tako 

da ste imeli nekaj, na kar ste se navezovali.  

Kar zadeva sodelovanje, sposobnost nekakšnega 
"intelektualnega stika" z okolico je pomembna, saj vam lahko 
zelo pomaga. Ljudje, ki imajo visoko stopnjo takšne sposobnosti, 
se pogosto bolje prilagajajo razmeram, najdejo svojo pot z večjo 

lahkoto. To je pomembno, na primer, pri delu z otroki in/ali 
starejšimi osebami, in je bistvenega pomena za prodajalce in 
poslovne ljudi. Če ste razumeli potrebe osebe, je veliko lažje z 
njimi govoriti in jih prepričati. 

Naj omenim še dva pojma, ki sta tesno povezana, začenši z 
empatijo (napiše besedo na tablo). 

Empatija je sposobnost poistovetenja ali razumevanja s 

situacijo ali občutki nekoga. Je oblika poistovetenja z nekom 
drugim, če si predstavljamo, kaj druga oseba doživlja, kakšna 
čustva so vključena. Vendar pa empatija nikakor ne pomeni, da 
se moramo strinjamo s čimerkoli ta oseba reče ali naredi. Še 
vedno imamo lastne poglede in prepričanja. Empatija je le 
orodje za duševno razumevanje nekoga drugega. 

Druga stvar, ki jo želim razložiti, je predvidevanje (napiše 

besedo na tablo). To pomeni, da lahko uganete, kaj bo nekdo 
storil in/ali kako se bo odzval v določeni situaciji. Če smo tega 
sposobni, lahko ustrezno prilagodimo svoje vedenje, se 
izognemo nepotrebnim nesporazumom ali spopadom in 
prepirom. Po drugi strani pa lahko prav namerno povzročimo 
ravno to. 

Še zadnja opomba: Bodite pozorni na pojav imenovan "samo-
izpolnjevana prerokba". Zgodi se, da se pričakovana dejanja 
in/ali obnašanje kasneje pojavi - ironično samo zato, ker smo 
pričakovali, da se bodo zgodila.  

  Dejavnost se zaključi s kratko razpravo. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Pomoč za učitelje: 
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NALOGA 1 

10. Izberite grb ali cifra. 

11. Imenujte mesec v letu. 

12. Zapiše besede: pljuča, srce, jetra, vranica, ledvici. 
Eno besedo obkrožite.  

13. Zapišite številko.  

14. Zapišite naslov pesmi. 

15. Zapišite finančni znesek. 

16. Zapišite zlog. 

17. Narišite križ, kvadrat, trikotnik, čačko. Eno besedo 
obkrožite.   

18. Imenujte vašo najljubšo hrano.  

19. Zapišite te barvne kombinacije: rdeča in modra, 
zelena in vijolična, rjava in siva, zlata in roza. 

Obkrožite eno izmed njih.  

20. S svojim prijateljem/prijateljico/fantom/punco 

sta v trgovini in se razgubita. V katerem delu 
trgovine boste iskali drug drugega?  

21. Zapišite eno črko abecede.  

NALOGA 2 

1) Zapišite eno črko. 

2) Naredite nekaj pik. 

3) Predlagajte darilo (ne denar), ki bi bil primeren za 
vsakogar tukaj. 

4) Zapišite besedo. 

5) Zapišite te številke: 99, 100, 256, 13, 7, 555. 
Zdaj obkrožite eno izmed njih. 

6) Imenujte glasbeni instrument. 

7) Zapišite telefonsko številko. 

8) Zapišite območje v Ljubljani, kjer bi iskali svojega 
prijatelja, če ste se dogovorili za srečanje na 

določen dan ob določenem času. Ni nobenega 
načina, da se slišita in dogovorita. 

9) Spet ste se dogovorili za srečanje z nekom v 

Ljubljani in veste dan in prostor. Kdaj bi se oglasili 
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tam?  

10) Predstavljajte si, da ima nekdo brezmejno 

bogastvo in bi vam rad dal nekaj denarja. Koliko 

denarja bi si želeli? 

11) Zapišite ime. 

12) Zapišite vrednoto ali vrlino - nekaj, kar bi ljudje 
cenili in negovali. 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste zadovoljni z vašimi rezultati?  
 Katere sposobnosti in veščine ste morali 

uporabiti med nalogo? 
 Ste se naučili kaj zanimivega? 

Kaj vas je presenetilo? 

Uporaba v 
razredu 

Družbene vede - psihologija 

Šolski izleti 

Navdih 
BAKALÁŘ, E.; KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. 

(Tudi odrasli se lahko igrajo) Praha: Pressfoto, 1987. 

Opombe  
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DELOVNI LIST: BELEŽKA 
 

 
1 
 

 

 
2 
 

 

 
3 
 

 

 
4 
 

 

 
5 
 

 

 
6 
 

 

 
7 
 

 

 
8 

 

 

 
9 
 

 

 

10 
 

 

 
11 

 

 

 
12 
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ŠTIRJE LETNI ČASI 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj Fleksibilen 
odziv 

 

Vzdušje v 
skupini 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 sodelovati 
 nositi odgovornost za zagotavljanje izvedbe skupne 

naloge 

 pregledati slovnico in literarne vire 
 vaditi kreativnost in komunikacijo 

 obravnavati informacijo, njen pomen in vsebino 

Čas 90 minut 

Lokacija v notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

flipchart, označevalci - markerji, lepilo, zbirka pesmi, 
delovni listi: Besede - Zaznavanja & Pojmovanja, Pesmi 
(narečne) , Triangel, Skupinska navodila 

Opis 

1) Učitelj pripravi v naprej; seznam poetičnih in stilskih značilnosti 

in vire, ki se prikažejo na tabli. Učenci naj bodo že prešteti  v 
razredih. 

 
Pomoč učiteljem – literarni pojmi: 
personalizacija, podobnost, metafora, metonimičnost, poezija, 
epitet, barvitost, ekspresivne/čustvene besede (pozitivno: 

pomanjševalnice; negativno: derogativi), kontrast, vzdržnost, 
pretiravanje, alegorija, apostrof - opuščaj, retorična vprašanja. 

 

2) Učitelj dodeli učence v skupine po njihovih rojstnih datumih. 
Skupine bi moral narediti po letnih časih, odvisno od števila 
učencev (rojeni spomladi, …) ali po mesecih (rojeni januarja,…). 
Večje skupine se lahko nadalje razdeli (npr., rojeni na lihe/sode 

dneve); idealno bi bilo na enako število učencev (4-6 učencev v 
vsaki skupini). 
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3) Učitelj vodi: "Danes se bomo ukvarjali z letnimi časi in vsaka od 

skupin bo morala opisati svoj izbrani letni čas." V primeru, da 
so več kot 4 skupine, dve lahko delata na enakem letnem času. 
V primeru, da število učencev ni, kot naj bi bilo (npr.,nekaj 
razredov se je pridružilo aktivnosti), se lahko skupina sestavi 
tako, da se obdelujejo posamezni meseci. 

 
4) Učitelj izroči kopije delovnih listov vsaki skupini; da jim dovolj 

časa, da se seznanijo z nalogo in se prepriča, da je vsakemu 
jasno, kaj mora narediti. "Preden začnete,  naj vam povem, da 
imate za nalogo le 30 minut. Ni veliko, tako, da morate biti 

pozorni na čas." Ne predlaga jim, da naj si razdelijo vloge in 
opravila; pravzaprav jim to odločitev prepusti. "Naj vas 

opozorim tudi na seznam na tabli, ki bi lahko bil zelo koristen za 
vas. Na seznamu je, kar morate poiskati v pesmih." 

 
5) Učitelj dvakrat preveri, da vse skupine vedo, kateri letni čas 

(mesec) imajo za pripraviti. Medtem, ko delajo, hodi okrog in 
pomaga, če je potrebno. Občasno izpostavi časovni rok; če je 

potrebno, lahko malo podaljša. 
 

Delo je končano in učitelj obravnava to izkušnjo z razredom, 

poudarek pa je na sodelovanju; aktualna vsebina bo 
upoštevana kasneje. Učencem pove, da bodo v naslednji lekciji 
predstavili ostalim, kaj so naredili. 

 

6) V naslednji lekciji morajo skupine predstaviti rezultat svojega 
dela. Ob predstavitvi skupin so lahko po razredu obešeni 
sezonski posterji kot vabilo na pokrajino …(pomlad, poletje, 
jesen, zima). Vsaka predstavitev naj traja 5 minut. 

 
7) Učitelj prosi skupine, da preberejo vse samostalnike, ki so jih 

izbrali za svoj letni čas, nato nadaljujejo z pridevniki in glagoli. 

 
8) Nato učitelj vpraša razred, kakšne literarne vire so našli v 

pesmih, izbranih za njihov letni čas. Skupaj gredo čez besedilo, 
izbirajo primere iz njihove pesmi (začenjajo s 
personalizacijo,…). 

 

9) Učitelj zaokroži aktivnost z povratno informacijo in razpravo. 
 

 

Tveganja in  

priporočila  

Piramido v preglednici lahko izpolnijo učenci sami, 
kot jim ustreza (nevezano na sklop pojmov). Učitelj 
mora vzeti v račun, kar je doslej učil v razredu in 
kako iti čez ta določen element. Učencem mora 



 
KOMPETENCA ZA SODELOVANJE / DEJAVNOSTI                                                               187 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

narediti mora seznam z literarnimi pojmi, da jih bodo 
učenci (v določeni stopnji šolanja) lahko prepoznali. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Si uspel dobro opraviti in končati svoje delo? 
 Kako zadovoljen si s tem, kar si naredil? 
 Kaj je bil najtežja stvar za narediti? 
 Kaj je pomagalo skupinskemu naporu? 

 Kdo je zavzel aktivni del v opravljanju naloge? 
 Ste imeli skupinskega vodjo? Je pomagalo? 
 Kdo je prispeval malo truda? Zakaj je bilo tako? 
 Ste vzpodbujali drug drugega? Je imelo vpliv 

tvoje sodelovanje? 

 Je bilo kaj nesoglasij? 
 Si ti dodelil vloge članom svoje skupine (zamisli; 

močni posamezniki)? 
 Se je kdo čutil nekoristnega? Če da, zakaj? Bi se 

okoli tega dalo kaj narediti? 

Uporaba v 

razredih 
Materni jezik (literatura)  

Opombe 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Delovni list: Besede – Zaznavanje & Pojmovanje 
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svetlo zelena vonjajoče mlad 

barvito pojoče brenčanje 

vroče sončno sadno 

segrevanje božično prosto 

rdeča zvezdno megleno 

mrzlo obarvano dušenje 

hladno žalosten deževno 

čisto bela zmrzovanje 

roditi neusmiljeno tiho 

smučati sankati narediti (sneženega 
moža) 

praznovati prehitro dati stran 

hrustljati zmrzovati snežiti 

 

deževati drseti prebarvati 

padati vzgojiti odstraniti 

kopati česati izkopavati 

saditi seti, saditi igrati 

peti božične pesmi umreti peči 

narediti veselje roditi se kopati se 

jahati počivati uživati 

sončiti se potovati kampirati 

dovoliti cveteti zaljubiti se 

peti pobrati okusiti 

brenčati opraševati izločiti 

plavati igrati se z darili pozdraviti 
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Delovni list: Pesmi 

 
Pomlad  
POMLAD   ( Kajetan Kovič ) 

Tu pri nas ob robu mesta 
že vemo, da je pomlad. 
Vsak večer tod mimo gresta 
dva aprilskih rož iskat. 
  
Deklica je vsa igriva, 
topla in nemirna v dlan, 

v srcu mlada, spremenljiva, 

čudna kot aprilski dan. 
  
Mimo nje so še drevesa, 
je še veter, je nebo. 
Ah, pa sam ne vem od česa 

zdaj še meni je tesno. 
 
Poletje 
POLETJE   ( Kajetan Kovič ) 
 
Mogoče pa dnevi poletja 

le zapustijo v nas 

malo daljšo sled. 
Kakšno pot, 
ki se vije po gozdu, 
skrita 
pred hrupom sveta. 
Kakšen kos morja 
na obali 

iz jantarja. 
Mogoče potone v nas 

čista črta 
galeba 
in zbegani roki 
čez leta  

dá 
mirno gotovost 
ali se 
čvrsti korak 
mlade živali 
zbere  
v raztresenem srcu 

kot moč. 
Lahkó da se 
nepopisni 
večerni obleki 
shranijo v nas 
kot navdih 
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za ljubezensko pesem. 
Veter, 

ki gre skoz boróvje, 

ima svojo stran 
v nenapisani knjigi 
in  
mačja stopinja 
pusti svoj odtis 
na robu metafore. 

Zime so dolge  
v teh krajih 
in skrbne živali 

si polnijo kašče, 
kjer jih zateče usoda, 
ene v bogatih gozdovih, 
druge na revni planjavi. 

 
Jesen 
JESEN   ( Kajetan Kovič ) 

 

Nekje na soncu dolgo bi slonel 
in bi prešteval bele pajčevine 

jesenskih dni; gozd bi žarel 

in čakal da poletje mine; 

da listje porjavi in obledi, 
da pride čas, ko pade slana 

in potok se skali 
in je tema zarana. 

Nekje na soncu, daleč od ljudi, 

prešteval in pomišljal bi spomine 
ves dolgi dan, ko gozd žari 
in čaka, da življenje mine 

 

Zima 

ZIMA   ( slovenska narodna )  
 
Zima zima bela, 
vrh gora sedela, 
pa tako je pela, 

da bo Mihca vzela. 
Ker Mihec nič ne dela, 

ker Mihec nič se ne uči, 
čakaj, čakaj, 
Mihec ti. 
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Delovni list: Triangel 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letni čas 

Pridevnik  Pridevnik    Pridevnik 

Glagol      Glagol       Glagol     Glagol      Glagol 

Povzeto v stavek 
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Delovni list: SKUPINSKA NAVODILA 
 

Od pomladi do zime 

 
Ali ti je kdaj padlo na glavo, da obiščeš deželo, recimo Pomlad? Ali 
Poletje? Ali Jesen ali Zimo?  
 
Mi smo na tem, da to poizkusimo. Zamislite si, da ste del strokovne 
odprave, ki opravlja pomembno delo, namenjeno narediti poročilo 

človeštvu o ravno taki deželi. Kako začeti o tem? Morali boste podrobno 
pogledati v svoj določeni letni čas. Vključeno bo veliko opravil, zato 
morate pazljivo v vrstnem redu prebrati navodila, da jih boste dobro 

razumeli. 
 
Čas je omejen, zato morate narediti dober načrt. Prav tako upoštevajte, 
da boste morali predstaviti rezultat vašega dela v 5 minutah in seznaniti 

vaše sošolce s svojim letnim časom oziroma deželo. 
 
a) Kaj bo simbol vašega letnega časa? Pogovorite se v skupini, preden 
narišete sliko na velik papirja, ki vam je na razpolago. To bo vaš plakat 
in vaš simbol mora biti na njem.  Pisali boste znotraj slike ali pa tudi 
zunaj nje. Na vrh lista ne pozabite vstaviti imena vašega letnega časa. 
 

b) V drugem delovnem listu imate seznam besed, ki so vezane na 
posamezni letni čas. Preden ga namestite znotraj  slike, ga poglejte in 
opredelite tiste, ki so pomembne za vaš letni čas. Tvorijo piramido, tako 
kot je spodaj (glej diagram). Formulirati morate stavek, ki daje bistvo 
vašemu letnemu času in uporabiti dane besede. V oznakah ob strani slike 

mora vsak od vas mora napisati dve besedi, ki sta jasno povezani z letnim 
časom. 
 
Primer (mesec ali leto): 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgust 
 

 
Sončno Prosto Uspešno 

 
 
 

Nabirati  Žeti Greti Kopati Sončiti 
 
 

Sončen in topel avgust nam ponuja 
veliko raznovrstnih oblik sproščanja. 
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c) V levem kotu zgoraj vašega plakata naj bo seznam z vsemi 

prazničnimi počitnicami v vašem letnem času ( in/ali spominski dnevi ). 
V desnem kotu zgoraj zabeleži vse govore, ki se nanašajo na to, kaj se 
je zgodilo v naravi v vašem letnem času. 
 

d) V spodnjem levem kotu pritrdite pesem o letnem času, ki jo imate 
najraje in v njej označite vse pesniške figure, ki ste jih odkrili. Za to 
uporabite označevalce različnih barv in potem jih opišite z nalivnim 
peresom barve, ki vam je všeč. V primeru, da morate obrusiti 
terminologijo, lahko uporabite razpoložljive vire v razredu. 
 

e) V spodnjem desnem kotu napišite svoj prispevek: kratko, primerno 
pesem. Ne pozabite ji dati naslova! 
 
f) Ko ste končali, povabite sošolce na obisk v deželo vašega letnega 
časa. V zameno sprejmite tudi njihovo vabilo. 
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UPORABLJENE ČRKE 
 

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Skupen cilj 

 

Fleksibilen odziv 

                 

Cilji 

 pridobiti izkušnje pri reševanju skupinske naloge 

 razvijati jezikovne veščine 
 povečati sposobnost fleksibilnega odziva 

Čas 10 minut 

Lokacija V notranjih prostorih 

Viri in 
materiali 

papir, pisala 

Opis 

1. Učitelj razdeli razred na skupine s 3 učenci, namesti jih za 
ločene mize, da ne bodo motili drug drugega. Vsaka skupina 

dobi pisalo in papir. 

2. Učitelj daje navodila: 

3. "Na tablo bom napisal besedo. Vse črke, ki besedo sestavljajo, 
so vam na razpolago in ob uporabi le teh črk, ki jih vsebuje 
napisana beseda, moraš sestaviti čim več drugih besed. Ni vam 
potrebno uporabiti vseh črk, vendar jih ne smete dodajati. Ni 
pomembno, ali gre samostalnik, glagol, pridevnik ali karkoli 

drugega. Ni pomembno, v kateri osebi, načinu ali vidiku je. 
Mora biti slovnično pravilna in imeti pomen. Za to opravilo 
imate časa 5 minut." 

4. Učitelj zapiše besedo na tablo; naj bi vsebovala vsaj 7 črk. 

5. Ko poteče čas, skupina pove svoje točke. Zmagovalna skupina 

prebere vse besede, ki so jih ustvarili. 

6. Kratka razprava zaokroži nalogo. 
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Tveganja in 
priporočila 

 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako si nadaljeval? 
 Kako so posamezniki v vaši skupini 

prispevali pri nalogi? 
 Kdo je bil najbolj aktiven in kdo najmanj? 

 Kaj ste spoznali pri tej nalogi? 

 
Primer: 

 
KOMBINACIJA 

 Ja, ko, na, mi 

 Oni, ona, bik 

 Jama, moka 

 Kombi 

 Nacija 

Uporaba v 

razredih 
Materni jezik, tuji jeziki 

Navdih  

Opombe 
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VSI VEDO 
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Skupen cilj Fleksibile
n odziv 

 

Vzdušje v skupini Povratne 
informacij

e 

Cilji 
 Aktivno prizadevanje za dosego skupnega cilja 
 Prejeti pomembne točke predmeta katerega se 

učijo 

Čas 10 minut 

Lokacija Zaprti prostori 

Viri in 
materiali 

Papir, barvna pisala, škarje 

Opis 

1. Učitelj je pripravil znani citat, odlomek iz knjige, pravilo ali 
definicijo, katero je učil nazadnje. Z uporabo barvnih pisal, ga je 
napisal na list papirja in razrezal posamezne besede (v smislu, da 
naredi kartice). 

2. Vsak študent izvleče eno kartico z besedo, jo dvigne da jo lahko 
vidijo tudi drugi. 

3. Učitelj naroči razredu naj besede razvrstijo v pravem vrstnem 
redu, da bodo dobili smiseln stavek, med nalogo pa se ne smejo 
pogovarjati. 

4. Ko končajo z nalogo učitelj preveri, če so besede na pravem 
mestu. Lahko zahteva dodatna vprašanja v povezavi z besedilom – 
s katere knjige je, kdo jo je napisal, kako citat/odlomek prepoznati, 
itd. 

5. Sledi kratka analiza. 
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Tveganja in 
priporočila 

Predlogi za učitelje: 

Albert Einsten 

Ko moški sedi dve uri s prijetno žensko, se mu 

zdi, kot bi bili dve minuti. Ko dve minuti sedi na 
vroči peči, se zdita dolgi dve uri. To je 
relativnost. 

 

Ohmov zakon : 
Potencialna razlika (napetost) v idealnem prevodniku je 

sorazmerna s tokom skozi njo.  
Konstantna sorazmernost se imenuje »upor« 

(resistance), R.  
 
Ohmov zakon v fiziki za dani električni krog 
podaja sorazmernost med električnim tokom 
(I) skozi električni upornik (R) in napetostjo 

(U) na njem: 
  
Pri tem je R električni upor. 
  

Amper: 

Osnovna enota za električni tok, določena tako, da v 
vakuumu položena, neskončno dolga, ravna, vzporedna 

vodnika z zanemarljivim krožnim prerezom, med 
katerima je razdalja en meter in po vsakem teče stalen 
tok jakosti enega ampera, na dolžini enega metra eden 
deluje na drugega s silo 2·10-7 N. 

Opredelitev trženja: 
Trženje je prevod angleškega izraza »to market« in 

pomeni vrsto procesov, ki se odvijajo med kupci in 
prodajalci v odnosih na trgu. Med ponudbo in 

povpraševanjem je vrsta trženjskih aktivnosti, ki imajo 
cilj, da privedejo do procesa menjave in posredno do 
dobička za ponudnika.  

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Koliko je bilo otežena naloga, s tem ko je bilo 
prepovedano pogovarjanje? 

 Kako ste se soočali s tem? 
 Je bilo kaj nesoglasij tekom naloge? 
 Kaj je bilo najtežje? 

 Kaj ti je pomagalo pri uspehu? 

Uporaba v 
razredih 

Materni jezik, fizika, etika in družba (državna vzgoja), 
itd. 
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Navdih  

Opombe 
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ZA VELIKO RAZMIŠLJANJA 
 

Starostna 
skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompeten
čne 

lastnosti 

Skupen cilj  

 

Fleksibilen odziv 

  

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 Aktivno doseganje skupnega cilja na tekmovalen način 

 Aktivno utrjevanje znanja 

 Se zavedati potrebe po razdelitvi nalog 

Čas 45 – 60 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Sklop nalog, pisala, tabla, kreda, štoparica, 
učbeniki, dostop do interneta 

Opis 

• Učitelj razdeli razred v skupine od 4 do 6 učencev in jim razloži, 

da bo sledeča aktivnost tekmovalna. Za reševanje naloge bo na voljo 
40 minut. Skupine razpredi tako, da lahko delujejo nemoteno in jim 
razdeli delovne liste: Sklop nalog (enega na skupino).  

• Učitelj opazuje skupine pri delu, se v delo ne vmešava in dela 
zapiske za kasnejše povratne informacije. Skupine so preobremenjene s 
številom nalog in se morajo s časom zavedati, da je nemogoče, da vsi 
rešijo vse naloge skupaj, zato si morajo naloge razdeliti.   

• Ko čas poteče, skupine predstavijo svoje rešitve: te se preverijo 
in učitelj zabeleži rezultat (točke) na tablo. Pravilne rešitve so potrjene 

in skupine  recitirajo pesem iz naloge 8. Učitelj razglasi najboljšo 
skupino in aktivnost zaključi z povratnimi informacijami in razpravo. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Aktivnost je najbolje izvesti v dveh šolskih urah (najbolje, 
da si sledita), kjer lahko tudi podaljšamo časovno 
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omejitev.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se lotili celotne zadeve? 
 Kako dolgo je trajalo, da ste se zavedali, da 

morate naloge med seboj razdeliti? 

 Kakšen pristop ste uporabili za reševanje nalog? 
 Kaj je vam pomagalo pri dogovarjanju in kaj vas 

je oviralo? 
 Kaj je prispevalo k zmagi vaše skupine? 
 Kaj je povzročilo vaš neuspeh? Kaj bi naslednjič 

naredili drugače?  
 Kaj ste spoznali skozi sodelovanje v tej 

aktivnosti? 
 
Rešitev 

Naloga 1 

 

Naloga 2 

 

Naloga 4 – c) 

Naloga 5 

 

Leta 2016 so se poklonili spominu na 162. obletnico 
rojstva Oscarja Wilda. 
 

Naloga 6 

Izvleček 1: Leo Tolstoy – Vojna in mir 
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Izvleček 2: Molière – Skopuh (L'Avare) 

Izvleček 3: Dan Brown – Da Vincijeva šifra 

Uporaba v 
razredu 

Materni jezik / tuji jezik in številni drugi predmeti 
(predstavljen delovni list je samo za navdih) 

 

Navdih 
 

 

Opombe 
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Delovni list: Sklop nalog 

Navodila za skupine 

 

Vaša skupina mora rešiti vrsto nalog. Ni se vam potrebno zanašati samo 
na vaše znanje, lahko si pomagate tudi z učbeniki, zapiski in 

internetom. Imate 30 minut časa za naloge. 

 

Ne pozabite, da je to tekmovalna naloga in tekmujete proti ostalim 
skupinam. Kdo bo zmagal? 

 

NALOGA 1 

Poveži avtorja s pravilnim naslovom. V spodnjo tabelo napiši črke k 
pravilnim številkam (npr.: 1A, 10C), da dobite kodo in jo sporočite 
učitelju.   
 

1 Ivan Cankar 
 

A François Rabelais 
 

2 Pesem o Cidu 
 

B Publij Ovidij Naso 

3 Štirje letni časi 
 

C Shakespeare 
 

4 David 
 

D Ivana Kobilca 

5 Iliada 

 

E Ajshil 

6 Jara gospoda F Aristofan 
 

7 Analekti (Zbirka rekov) 

 

G Mark Tulij Cicero 

8 Meditacije 
 

H Mark Avrelij 
 

9 Antigona 

 

I Dante Alighieri 

10 Štirje govori proti Katilini 
 

J Antonio Vivaldi 
 

11 Oresteja K Amenofis IV (naj bi jo napisal) 

12 Devica Marija v skalni votlini L Miron 
 

13 Metalec diska 
 

M verjetni avtor Vjasa  
 

14 Eneida N Vergilij 

15 Gargantua in Pantagruel O Gustave Flaubert 

16 Kofetarica P Konfucij 
 

17 Gospa Bovary Q Španska ljudska pripovedna 
pesnitev 
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18 Ehnatonova Himna sončnemu 

božanstvu 

R Hebrejci in Aramejci, avtor ni 

znan 

19 Metamorfoze S Sofoklej  
 

20 Mahabharata T Janko Kersnik 

21 Božanska komedija 
 

U Sumerci, avtor ni znan 
 

22 Stara zaveza 
 

V Leonardo da Vinci 
 

23 Romeo in Julija 

 

W Michelangelo Buonarotti 

 

24 Ep o Gilgamešu X Homer 

 

25 Žabe Y Hlapci 

 
Kode: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 
 

                        

 
NALOGA  2 

 
Čigava imena so skrita v spodnjih anagramih in kaj imajo skupnega?  
 

 RAPIDLY DRUG INK 
 VAGUELY WHEN 
 AXED HULLS YOU 
 BARTERS GROVE 
 LEE GROWER LOG 

 

I.  RAPIDLY DRUG INK 

 

  

 
 
 

II.  VAGUELY WHEN 
 

 

III.  AXED HULLS YOU 
 

 

IV.  BARTERS GROVE 
 

 

V.  LEE GROWER LOG 
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NALOGA 3 
Izpolnite vse stolpce z ustreznimi prislovi.  

 

 

 
PRISLOVI 

 

 
KRAJEVNI 

 
ČASOVNI 

 
VZROČNOSTNI 

 
LASTNOSTNI 

PRIMER 
STOPNJEVANJA 
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NALOGA 4 
 

Ugotovite, katera vrstica ima besede napisane v pravilnem abecednem 
redu:  
a) vresišče, vrednosten, vreščalo, vretenčar, vretenica, vrezati,  

vremenoslovec, vrečka 
b) vrečka, vrednosten, vresišče, vrezati, vreščalo, vretenica, vretenčar, 
vremenoslovec 
c) vrečka, vrednosten, vremenoslovec, vresišče, vreščalo, vretenčar, 
vretenica, vrezati 
d) vrednosten, vretenica, vresišče, vremenoslovec, vretenčar, vreščalo, 
vrezati, vrečka 

 

 
NALOGA 5 
 
Izpolnite križanko. Napišite, koliko let je minilo od rojstva avtorja, ki se 
vam izpiše kot geslo križanke.  

 

1            

2            

3            

4            

5            

 

 
1. Film po njegovem romanu Žena francoskega poročnika je bil posnet 

leta 1981. Režiral ga je češki režiser Karel Reisz, film je prejel 5  

nominacij za oskarje.  

2. Slavni veterinar in pisatelj iz Severa Yorkshira (npr. Creatures Great 

and Small). Po njem so 29. julija 2009 poimenovali vlak na 

Železniškem postajališču Kings Cross v Londonu.   

3. Eden največjih angleških romantičnih pesnikov; po mnenju 

nekaterih je eden izmed najboljših liričnih kot tudi epskih pesnikov 

v angleškem jeziku. Njegova lirična drama s štirimi dejanji Vklenjeni 

Prometej (1820) velja za njegovo mojstrovino.  

4. Angleški pisatelj in družbeni kritik velja za največjega romanopisca 

iz viktorijanske dobe. Njegova novela iz leta 1843, Božična pesem,  

je še vedno priljubljena in navdihuje prilagoditve v vseh umetniških 

zvrsteh. 

5. Angleški naravoslovec, oskrbnik živalskega vrta, okoljevarstvenik, 

pisatelj (Moja družina in druge živali) in televizijski voditelj. Leta 

1958 je ustanovil živalski vrt v Jersey-ju. Spominjamo se ga po 

pisanju številnih knjig, ki temeljijo na njegovem življenju kot 

ljubitelj in skrbnik živali.  
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Vaš odgovor: 
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NALOGA 6 
 

Kdo je avtor in kako se delo imenuje?  
 
Izvleček 1………………………………………………………….. 

 
Eden od naslednjih prišlekov je bil krepak, močno zgrajeni mladenič s 
kratko porezanimi lasmi, očali, svetlimi hlačami, modnimi v tem času, 
zelo visokim naborkom in rjavim frakom. Ta krepak mladenič je bil 
nezakonski sin grofa Bezuhova, dobro znani veljak iz časa Katerine, ki 
je sedaj umiral v Moskvi. Mladenič še ni vstopil v vojaško ali civilno 
službo, saj se je šele pravkar vrnil iz tujine, kjer se je izobraževal, in to 

je bil njegov prvi nastop v družbi. Anna Pavlovna ga pozdravi s 

pokimanjem v skladu z najnižjo hierarhijo v svoji risalni sobi. Ko je 
videla, da je v sobo vstopil Pierre, je, kljub pozdravu najnižje stopnje, 
njen obraz preplavil videz tesnobe in strah, kot pogled na nekaj 
prevelikega in neprilagojenega za mesto. Čeprav je bil vsekakor večji 
kot drugi moški v prostoru, se je njena tesnoba lahko le sklicevala na 

pameten, čeprav sramežljiv, vendar pozoren in naraven izraz, ki ga loči 
od vseh ostalih v tej risalni sobi.  
 
"To je zelo dobro za vas, gospod Pierre, da ste prišli in obiskali ubogega 
invalida," je dejala Anna Pavlovna, izmenjajoč si zastrašujoč pogled s 
svojo teto, ko ga je spremljala do nje. 

 

Pierre je zamrmral nekaj nerazumljivega in nadaljeval z ogledovanjem 
okolice, kot da bi nekaj iskal. Na poti k teti se je priklonil mali princesi z 
zadovoljenim nasmehom, kot intimnem znancu. 
 
Izvleček 2………………………………………………………….. 
 

HARPAGON: Tatovi! Tatovi! Morilci! Umor! Pravičnost, samo nebesa! 

Sem nedokončan; Sem umorjen; prerezali so mi grlo; ukradli so mi 

denar! Kdo bi lahko bil? Kaj se je zgodilo z njim? Kje je on? Kje se 

skriva? Kaj naj storim, da bi ga našli? Kam naj tečem? Kam naj ne 

tečem? Ga ni tukaj? Kdo je to? Stoj! [Sam sebi, prime se za svojo roko] 

Vrni mi moj denar, Podlež. . . . Ah! . . . . sem jaz. . . . Moj um tava in 

ne vem, kje sem, kdo sem in kaj delam. Ojej! moj ubogi denar! moj 

ubogi denar! Moj najdražji prijatelj, užalostili so me s tvojo izgubo; in 

ker ti si odšel, sem izgubil mojo podporo, mojo tolažbo in moje veselje. 

Zame se je vse končalo in nič več nimam za početi na svetu! Brez tebe 

je zame nemogoče živeti. Zame je vsega konec: Tega ne morem več 

trpeti. Umiram; Mrtev sem; Pokopan sem. Ali ne obstaja nihče, ki bi me 

poklical od mrtvih, tako da mi vrne moj dragi denar, ali pa da mi pove, 

kdo mi ga je vzel? Ah! kaj praviš? Je nihče. Kdorkoli je storil to dejanje, 

je moral skrbno paziti na svojo priložnost in je moral izbrati prav tisti 
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trenutek, ko sem se pogovarjal s svojim sinom, nizkotnežem. Moram iti. 

Zahteval bom pravico in celotno osebje iz moje hiše bom mučil - moje 

služkinje in moje lakaje, mojega sina, hčerko, in samega sebe tudi. 

Kakšna množica ljudi se je zbrala! Zdi se, da je vsak izmed njih tat. Ne 

vidim nikogar, ki ne prebuja suma v meni. Ha! O čem govorijo tam? O 

tistem, ki mi je ukradel denar? Kakšen hrup je tam? Je tam moj tat? Za 

božjo voljo, če veste kaj o mojem tatu, vas prosim, da mi poveste. Se 

skriva med vami? Vsi me pogledajo in se zasmejijo. Videli bomo, da so 

vsi bili udeleženi pri ropu. 
Hitro! Sodniki, policija, župani, natezalnica, vislice in rablji. Vsakogar 

bom obesil in če potem še vedno ne bom našel svojega denarja, se bom 

še sam obesil. 

 

Izvleček 3………………………………………………………….. 

 
Langdon se je počutil, kot da bi šel v drugi svet, ko je prestopil grmovje 

in stopil na travnato območje znotraj njega. Ta prazna tla so bila zdaj 
zaznamovana z najbolj nenavadno znamenitostjo mesta. v središču je v 
zemljo zarinjena, kot kristalna razpoka, velikanska obrnjena piramida iz 
stekla, ki jo je videl nekaj noči prej, ko je vstopil v Louvre skozi 

podzemno galerijo.  
Obrnjena piramida 
Langdon je drhteče stopil do konca in se zastrmel v razpršeno 

podzemlje Louvra, sijaj v jantarski luči. Njegove oči so bile izučene ne 
samo na masivni obrnjeni piramidi, ampak na tem, kaj leži točno pod 
njo. Tam, na tleh sobane pod njo, so bili majhni objekti... objekti, ki jih 
je Langdon omenil v svojem rokopisu. 
Langdon se je počutil prebujenega zaradi navdušenja nad 
nepredstavljivo možnostjo. Ko je spet pogledal Louvre, je začutil, kako 

so se ogromna krila muzeja ovila okrog njega ... hodniki, na katerih so 
se bohotila svetovna dela.  

Da Vinci...Botticelli... 
 

Krasna v gospodarjevih ljubljenih umetninah, Ona leži. 
 
Poln zanimanja je strmel dol čez steklo v majhne objekte. 

Moram priti dol! 

 

 

 

 

 

 



 
KOMPETENCA ZA SODELOVANJE / DEJAVNOSTI                                                               209 

RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

 
NALOGA 7 

Za vsakdanji glagol "to get“, najdite boljšo različico: 

 

 
Alex helped the man get the 
luggage into the trunk and then 
hurried to assist Carmen. 
 

 

 
It made me wonder whether they 
really got it.  
 

 

 
She was quite likely to get air sick. 
 

 

 
The light was dim, and soon they 
reached total darkness, so that the 

Wizard was obliged to get out his 
lantern to light the way. 

 

 
Can I get the test back from you, 

Miss? 

 

 

 
We've been away for a long time, 
so we're anxious to get home 
again. 
 

 

 
He even tried to get custody of 
Alice. 
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NALOGA 8 
 

Med sabo si razdelite in naučite na pamet kitice pesmi Toneta Pavčka, 

da jo boste lahko skupaj v celoti recitirali.  
 
Pesem o zvezdah 
 
Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep 

kot zvezda na nebu … 
 
Vsak tiho zori, 

počasi in z leti, 
a kamor že greš, vse poti 
je treba na novo začeti. 
 

Tako živimo ljudje. 
Vsak zase krmari k pogrebu. 
Svetloba samo 
nas druži kot zvezde na nebu. 
 
A včasih so daleč poti, 
da roka v roko ne seže, 

a včasih preblizu so si, 
da z nohti lahko 
srce kdo doseže … 
 
Od tega menda 
človek umre, 

od tega z neba 
se zvezda ospe. 
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ZAKAJ SODELOVATI 
 

Starostna 
skupina Srednje šole, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupen cilj   Fleksibilen 
odziv   

       

Vzdušje v 
skupini 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 

 aktivno sodelovati pri doseganju skupnega cilja 

 ustvariti pogoje za konstruktivno sodelovanje 

 pridobiti izkušnje z delom na nalogi znotraj skupine, 

katere člani imajo različna mnenja 

 izkoristiti prednosti sodelovanja 

Čas 15 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Veliki list (flipchart), markerji - označevalci 

Opis 

1.  Učitelj razdeli učence v skupine in jih izzove: 

"Poskusite razmisliti o situaciji, ko ste z nekom delali nekaj in 

vam je uspelo. Na začetku naredite to zase. Nato skupaj v 
skupini napišite, kaj so prednosti sodelovanja. Kaj je koristnega 
pri sodelovanju? Kdaj se izplača?" 
 

2.  Učitelj pusti skupinam, da delajo 8 minut. 
 

3.  Nato naroči učencem, da na glas povedo, katere prednosti 

sodelovanja so našli. Vsaka skupina pove eno prednost, učenci se 
izmenjujejo, dokler ne zmanjka prednosti. Učitelj in/ali eden izmed 
učencev beleži rezultate na tablo. 

 
4.  Nato se razpravlja o temi.  
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Tveganja in 
priporočila 

 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Ste se strinjali pri vašem skupinskem delu?  
 Ali ste morali spremeniti svoje prvotno mnenje?  
 Ali ste spoznali kaj zaradi te dejavnosti? 

 
Predlogi za učitelje - teze: 

Če bi več ljudi delalo nekaj, bi končali hitreje. 

Več ljudi, več idej. 
Vsakdo je drugačen, ima različne sposobnosti, 
znanje, in lahko prispeva v sodelovanju. 
Sodelovanje povzroča dokončno odločanje. 
Bolj zabavno je delati z drugimi, kot sam. 
Delo je manj stresno, če mi kdo pomaga.  

Sodelovanje odpira nova obzorja, navdihujemo drug 
drugega, se učimo od drugih. 
Mogoče je razdeliti naloge in ni potrebno, da vse 
naredim sam ali da delam nekaj, kar me sploh ne 

zanima, ali nekaj, v čemer nisem dober. Tako je cilj 
dosežen. 

Uporaba v 
razredu 

Ta dejavnost se lahko uporabi pri evokaciji, kjer se 

ukvarjate s temami pri družbenim vedah, razredih 

urah, itd. 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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ZVONIK 

Starostna 
skupina Srednja šola, nižji letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Skupni cilj 

 

Fleksibilen odziv 

 

Povratne 
informacije 

 

Cilji 
• vaditi skupinsko sodelovanje 
• reševati skupne naloge 

Čas 20 - 30 minute 

Lokacija V notranjih prostorih/ v zunanjih prostorih 

Viri in 
materiali 

Za vsako skupino: 50 slamic, 50 sponk in primeren 
predmet (npr. čokoladica Mars ali Kinder jajčka) 

Opis 

1. Učitelj razdeli razred na skupine, razdeli material za modeliranje in 

jim daje navodila: 

"Imate 15 minut, da z danim materialom naredite zvonik z pravilno 
nameščenim zvoncem v njem. Takoj, ko končate, me pokličite – 
zvonik mora ostati pokonci vsaj 1 minuto, da ga pregledam." 

2. Učitelj omogoči skupinam opraviti nalogo in šele, ko bo pozvan, 
pregledati izdelek. 

3. Aktivnost je zaključena z kratko razpravo. 

 

Tveganja in 

priporočila  

Goljufanje – uporabiti druge materiale, kot so 

predvideni, da podprejo strukturo. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kaj je bil najtežji del opravila? 
 Je bilo v skupini kaj nestrinjanja? 
 Kaj si pravkar poizkusil? 

Uporaba v 
razredih 

Fizika, matematika 

 
Nadih 
 

 

Opomba 
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