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Dragi učitelji, 

v tem delu priročnika se nahaja vzorec vaj za uporabo pri učnih urah za 
kompetenco reševanja problemov. 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. 
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OKRAJŠAVE IN KRATICE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti  

Identifikacija 
problema 

 

Upoštevanje 
alternative in 
ustreznih odločitev 

 

Reševanje 
problema 

 

Cilj 

 razmišljati v širšem kontekstu 
 vaditi lateralno razmišljanje 
 testiranje človekove kreativnosti 
 razmisliti o vrednotah 

Čas  45 minut (možnost brez skupinskega dela, cca. 30 
minut) 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

pisala, papir, veliki listi (flipchart) 

Opis  

1) Učitelj predava o okrajšavah in kraticah, spodbuja razred, 
da   navede nekaj primerov. Če nihče ne navede, lahko to 
stori sam : NLP (= neznani leteči predmet), NATO (North 
Atlantic Treaty Organization), Hi-Fi (High Fidelity). 

2) Učitelj ponovno poizkuša od učencev pridobiti nekaj 
primerov. 

3) Ko je tema enkrat obravnavana, učitelj naroči: "Poskusite in 
razmišljajte o novih kraticah ali vsaj o eni. Naj bi imele od 
3 do 10 črk in izražajo vašo vizijo dela v prihodnosti." Učitelj 
razloži pojem vizije in ponudi svojo kratico : CAKE (= caring 
and Kindness everywhere). 
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4) Učitelj izpostavi, da naj bi kratica odražala sporočilo, ki ga 
nosi, če je le mogoče. Učencem je dovoljeno 15 minut za 
delo.  

5) Ko čas poteče, so kratice predstavljene celotnemu razredu, 
upoštevane in se o njih razpravlja; lahko se izvede anketa o 
tem, katera kratica se jim zdi najbolj zanimiva.  

6) Možno je tudi nadaljevanje dela v skupinah – vendar to 
zahteva več časa. Učenci oblikujejo skupine z 4 ali 5 člani in 
znotraj te skupine vsak posameznik predstavi svojo kratico. 
Potem skupaj oblikujejo eno, ki bo predstavljala njihovo 
vizijo prihodnosti. Odločitev zapišejo na tablo z listi, ki jo 
lahko dopolnijo z risbami, ikonami, logotipi in drugimi 
predstavitvenimi okraski.  

7) Vsaka skupina predstavi svojo odločitev, ki ji sledi razprava.
 

 

Tveganja in 
priporočila 

 
 
 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Vam je bilo lahko predstaviti svojo vizijo 
prihodnosti? 

 Kaj je bilo najtežje? 
 Se vaša kratica nanaša bolj na osebno, 

lokalno ali globalno raven?  
 Je kdo v skupini oblikoval podobno kratico?  
 Kako ste delovali v skupini? Je bilo lažje ali 

težje? Je bila vaša ideja poenotena z vašim 
trudom?   

 Je bila predstavljena kratica tudi predstavitev 
vaše vizije ali je šlo bolj za kompromis? 

 Ste se pri tej vaji naučili česa novega? 
 
Pomoč učiteljem: 
Kratica pomeni skrajšano besedo ali frazo.  
Akronim je kratica, ki tvori besedo.  
Okrajšava je kratica, ki uporablja prvo črko 
vsake besede v stavku (nekatere, ne pa vse 
okrajšave, so kratice).  
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Akronim je povzetek več besed v takem smislu, 
da je to samo po sebi izgovorljiva beseda. Lahko 
da beseda že obstaja, lahko pa gre za novo 
besedo; WW2 (druga svetovna vojna), primer, 
kako se ustvarijo akronimi.   

Bolj stroga definicija akronima pravi, da so samo 
okrajšave, ki so lažje izgovorljive. Po teh 
standardih je COBOL akronim, WHO (World 
Health Organization) pa ne, ker se besede v 
okrajšavi berejo posamično. Vendar pa se 
mnenja lingvistikov tukaj razlikujejo. Pogosto so 
kratice oblikovane tako, da uporabljajo obstoječe 
besede (včasih je kratica izumljena  prva in se 
stavek oblikuje tako, da se prilega). Primeri 
kratic, ki uporabljajo obstoječe besede: 
BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic 
Instruction Code)  
OASIS (Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards)  

Kratice, ki uporabljajo prvo črko vsake besede v 
stavku, so včasih označene  kot okrajšave. 
Okrajšave so lahko, vendar niso vedno, 
akronimi: AT & T, BT, CBS, CNN, IBM, in NBC so 
okrajšave, ki niso kratice. Veliko seznamov z 
akronimi, so res seznami kratic in okrajšav ali pa 
samo seznamov kratic. (Upoštevajte, da 
vključujejo okrajšave skrajšane besede, kot so 
"oz." za "oziroma", kot tudi skrajšane stavke.) 
Vir: 
http://whatis.techtarget.com/definition/acronym

Uporaba v 
razredih 

Materni jezik – Okrajšave in Kratice 
Tuji jeziki (angleščina) 

Družbene vede - Za splošno uporabo, za vsako 
temo, kjer učitelj želi pripraviti razred, da se 
izrazi 

Navdih 
PIKE, Graham; SELBY, David. Cvičení a hry pro 
globální výchovu 1. Praha: Portál, 2009 

Opombe  
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CENA 
Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčn
e lastnosti 

Identifikacija 
problema 

Iskanje in 
preverjanje 
informacij, 
potrebnih za 
reševanje 
problema 

 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev 

Reševanje 
problema 

Ovrednotenje 
rešitve 

Cilj 
 primerjati cene izdelkov in izbrati najprimernejšega  
 razumeti, kaj sestavlja cene izdelkov  
 razumeti običajne poslovne ukane  

Čas 
45 - 90 minut 

 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

določene trgovine, delovni list: Cena, vzorčni izdelki 
(sokovi – različnih velikosti, embalaže, proizvajalcev; če 
je mogoče kozarci za pokušanje)  

Opis 

1) Učitelj prinese v razred več podobnih izdelkov. Npr. sokove različnih 
proizvajalcev in v različnih embalažah. 

 
2) S pomočjo teh izdelkov prične razpravo o ceni izdelkov, kaj je visoka 

cena, kaj nizka in kako se odločimo, kateri izdelek bomo kupili. 
 
3) Učitelj lahko učencem dovoli pokusiti sokove. Primerjajo naj barvo, 

okus in kvaliteto. Preverijo naj, ali je sok 100%. Ali je sok pripravljen 
iz koncentrata? Ali vsebuje tudi druge sestavine, konzervanse, 
sladila? 

 
Učitelj razdeli delovne liste. Učenci rešijo delovni list. Učenci lahko 
delovni list rešujejo individualno, v parih ali manjših skupinah. 
Učitelj meri čas reševanja delovnega lista, na primer 15 minut. 
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4) Ko so vsi zaključili z reševanjem, učenci primerjajo in analizirajo 

dobljene rezultate. 
 
5) Ob koncu lahko učitelj razredu naloži dodatno nalogo: Učenci naj v 

trgovinah nekaj tednov spremljajo gibanje cen določenih izdelkov 
(toaletni papir, šampon, krompir, sok, ipd.) in jih zapisujejo. 
Pridobljene podatke lahko uporabijo za pripravo tabel in grafov. 
Zanimivo bo primerjati “popuste” v različnih trgovinah. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Dodatna naloga morda ne bo uspešna.  
 
Če spremljate pot izdelka, se lahko pogovorite o 
tem, kako potuje do prodajnih polic, kaj je nujno za 
njegovo proizvodnjo ali pridelavo, ipd. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se lotili naloge? 
 Ste se naučili česa novega?  
 Boste na podlagi naučenega spremenili način 

nakupovanja?  
 Kako?  

Uporaba v 
razredih 

Državljanska vzgoja, matematika, finančna 
ozaveščenost  
 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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Delovni list: CENA 
 

1. V kateri trgovini je sok najcenejši? 
  

Trgovina A:  1.5 l po ceni  1,67 EUR 
Trgovina B:  2 l po ceni     2,11 EUR 
Trgovina C:  0.5 l po ceni  0,67 EUR 
Trgovina D:  5 l po ceni     5,11 EUR 
 
 

2. Cena izdelave moške obleke:  
 

material (tkanina, nit, gumbi,…)                 130 EUR 
delo       50 EUR  
amortizacija šivalnega stroja            13 EUR  
 
Izračunajte ceno izdelave obleke. 
Kakšna bo prodajana cena obleke, če želi proizvajalec imeti končni 
dobiček 25%? 
Kakšna bo cena obleke, če je stopnja davka 21%?  
Zakaj je cena enake obleke v prvi trgovini 568,06 EUR in 388,58 EUR v 
drugi trgovini? Kdo obdrži dobiček?  
 
 
3. Ali menite, da supermarketi uporabljajo trike, s katerimi 
prepričajo kupce, da kupijo več? Kateri so ti triki? Kje ste naleteli 
nanje?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zakaj je cena čokolade v supermarketu 0,56 EUR, na gorski koči 
pa stane čokolada 1,11 EUR? 
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POMOČ ZA UČITELJE – ODGOVORI: 
 
1. Cena soka za liter: 
Trgovina A:  1,11 EUR  
Trgovina B:  1,05 EUR 
Trgovina C:  1,33 EUR  
Trgovina D:  1,02 EUR 
 
 

3. Cena moške obleke: 
 

Cena izdelave obleke: 193 EUR 
 
Prodajna cena s 25% končnim dobičkom: 193 x 1.25 = 241,25 
 
Prodajna cena s 21% davkom:  193 x 1.21 = 233,53 
 
Trgovini imata različno stopnjo dobička. Različni stopnji dobička 
povzročita razliko v ceni.  
 
 
3. Triki v supermarketih 
- Cena že od….: Le redki izdelki imajo najnižjo ceno.  
- Najdražji izdelki so na policah zloženi v višini naših oči.  
- Cene so zapisane brez davka. 
- Cena izdelka je znižana za ……. procentov. Prvotna cena ni zapisana ali 
je napihnjena (dobrina nikoli ni bila prodana po tej eni). 
 
 
4. Čokolada tu in tam  
Cena na koči je višja zaradi stroškov transporta. Prodajalec na koči kupi 
čokolado v supermarketu. 
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DRŽAVNI PRORAČUN  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Iskanje in 
preverjanje 
informacij, 
potrebnih za 
reševanje 
problema 

 

 Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev 

Reševanje 
problema 

Ovrednotenje 
rešitve 

Cilj 

 razumeti, kako je razdeljen državni proračun in 
njegovo povezavo z ekonomijo  

 razumeti posledice, ki jih prinaša zmanjševanje 
državnega proračuna  

 spodbuditi mišljenje 
 razviti spretnost argumentiranja  
 spodbuditi sodelovanje in zaobiti probleme ki jih 

povzročijo različni pogledi  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori  

Viri in 
materiali 

delovni list: Proračun  

Opis 

1) Učitelj razdeli učence v skupine petih učencev in razloži: 
"Predstavljajte si, da ste zaposleni na ministerstvu za finance 
majhne države - 5 milijonov prebivalcev, ki ima podnebje podobno 
našemu. Ljudje menijo, da dobro vodijo državo, ki so jo poimenovali 
Razumna Republika. Kot javni uslužbenci, tudi vi poskušate opraviti 
svoje delo najboljše, kakor le lahko. Vaša naloga je, da pripravite 
letni proračun, ki bo omogočal gospodarski razvoj in zadovoljstvo 
državljanov. To ne bo enostavno. Pri razdeljevanju finančnih 
sredstev med posamezne sektorje boste morali veliko razmišljati in 
se ves čas posvetovati s svojimi sodelavci." 
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2) Učitelj nadaljuje: "Na voljo imate enkratni znesek, ki je ostal po tem, 
ko je država izplačala vse obvezne odhodke (denar, ki ga je vlada 
po zakonu dolžna zagotoviti, kot na primer denar za socialno 
varstvo, nezaposlenost, ipd. V večini nacionalnih proračunov ti 
odhodki znašajo več kot polovico vseh izdatkov) in zagotovila denar 
za redne izdatke za plače javnih uslužbencev in stroške ključnih 
področjih, kot so izobraževanje, obramba, policija, kmetijstvo, itd. 
Znesek, ki ga imate na voljo za prerazporeditev, je 100 000 000 RD. 
Opomba: RD = Razumni dukat. 
 

3) Učitelj povzame:. "Na voljo imate sto milijonov, vaša skupna naloga 
je, da ta znesek razdelite med 15 (ali 16, če bi želeli dodati še enega) 
sektorjev. Vsaka skupina bo prejela obrazec Razdelitev neobveznih 
posebnih odhodkov iz proračuna. Dogovoriti se boste morali, kako 
ustvariti proračun in koliko denarja nameniti vsakemu področju. Ko 
ste se dogovorili o višini zneska in ga utemeljili, znesek vpišite v prvi 
del obrazca, vključno z % celote." 
 

4) Ko so skupine končale s prvim delom, učitelj poda dodatno navodilo: 
"Gospodarske razmere so se povsod poslabšale, vključno z 
razmerami v Razumni Republiki. Poleg negativnih demografskih 
trendov (prebivalstvo se stara), je nastopila recesija, zaradi česar 
državni dohodek ni bil enak predvidenemu. Istočasno se je povečala 
brezposelnost. To je povzročilo povišanje obveznih državnih 
izdatkov za naslednje leto, zmanjšali pa so se tudi državni prilivi. 
Stopnja obdavčitve se je sicer zvišala, a to ni prineslo zadostnih 
sredstev. Vaš proračun zato utrpi posledice. Zmanjša se za 20 
odstotkov od prvotnih 100 milijonov. Svoje izdatke morate zato 
zmanjšati na 80 000 000 RD. V skupini poiščite način, kako to storiti. 
Ko ste se dogovorili, zapišite svoje odločitve in utemeljitve v drugi 
del obrazca. Zapišite tudi kakšne negativne posledice lahko 
povzroča zmanjšanje sredstev na področjih, ki jih bodo prizadeli 
proračunski rezi. Npr. na področju kulture: nevarnost propada 
subvencioniranih revij, gledališča, itd." 
 

5) Učenci naj preučijo, kakšen učinek bodo imeli kakršnikoli 
proračunski rezi. Cilj je začetek razprave, kjer bodo pojasnili odnos 
do subvencioniranja različnih področjih družbenega življenja ali 
medsebojnega povezovanja med različnimi področji in 
gospodarstvom. V končni fazi razprave naj učitelj razpravo 
osredotoči na merila, ki so jih učenci uporabili v prvem in drugem 
delu naloge. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Obstaja več različic te naloge: Podajo se lahko 
drugačni proračuni - bolj ali manj opredeljeni – kot 
na primer proračun mesta. Za različne skupine 
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lahko podamo drugačne vzroke za gospodarske 
težave (npr. nizka stopnja rodnosti, pomanjkanje 
tujih investicij, slabi pogoji zaposlitve povzročajo 
odseljevanje izobraženih mladih, kar lahko 
nadaljnje vpliva na morebiten industrijski razvoj, 
itd.). 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako vam je bila naloga všeč?  
 Ste se česa naučili? 
 Ste naleteli na kakšne ovire?  
 Kako ste jih premostili?  
 Je v skupini prišlo do nestrinjanj?  
 O čem?  
 Ali obstajajo podobnosti med Slovenijo in 

Razumno Republiko?  
 Kakšno se vam je zdelo preučevanje možnih 

posledic zaradi zmanjšanja proračuna?  

Uporaba v 
razredih 

družbene vede 
 

 

Navdih 
 

Opombe 
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Delovni list: Proračun  
 
 

Neobvezni posebni odhodki iz proračuna  

Področje Leto 1 Leto 2 
 Znesek % celote Opis Znesek % celote Obrazložitev 

+ možne 
posledice 

Kultura  
(brez državnih 
organizacij) 
 

      

Investicijske 
spodbude  
(+ podpora 
podjetjem) 

      

Raziskave in 
razvoj 

      

 
Okolje 

      

Neprofitni 
 NGO-ji 

      

Podpora turizmu        
Pomoč v tujini       
 
Šport 

      

 
Stanovanjska 
podpora 

      

 
Javni prevoz 

      

 
Infrastruktura 

      

Podpora 
manjšinam 

      

Podpora za 
jedrsko energijo 

      

Podpora za 
alternativne vire 
energije 

      

 
Nepredvideni 
stroški 
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ELEKTRIČNA OGRAJA  
Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih odločitev 

 

Reševanje 
problema 

  

Cilj  iskati primerne rešitve in jih uporabiti v praksi  
 obvladovati stresne situacije  

Čas 45 – 90 minut 

Lokacija Notranji (telovadnica) / zunanji postori  

Viri in 
materiali 

sekira, grablje, debela vrv dolžine 2.7 metra  

Opis 

1. Učitelj se na vajo predhodno pripravi. V primeru, da se vaja 
izvaja zunaj, je potrebno poiskati primeren prostor. Potrebna 
so ravna tla (travnik, jasa) brez kamenja in drevesnih korenin. 
Potrebni sta tudi dve drevesi, ki rasteta 3 metre narazen stran. 
Poskrbeti je potrebno, da je prostor izvajanja varen. V bližini 
naj bodo učencem na razpolago tudi veje ali palice. Učitelj med 
drevesi napne vrv, ki je v višini prsnega koša učencev.   

2. Učitelj pripelje učence na prostor izvajanja vaje in razloži: 
"Prišli ste do točke, kjer morate premagati oviro, ki je 
previsoka, da bi jo lahko preskočili. Poiskati morate način, kako 
spraviti vse člane skupine iz ene strani vrvi na drugo. 
Prepovedano je člane vreči preko vrvi, prepovedano je plazenje 
pod vrvjo in pa preskakovanje vrvi. Uporabite lahko vse 
pripomočke, ki vam jih ponuja narava. Ni pa dovoljeno nabranih 
vej in palic zložiti na kup in tako preiti na drugo stran vrvi. 
Nalogo rešite s skupnimi močmi."  

3. Učitelj nadzoruje nalogo. Meri čas in spodbuja udeležence. V 
primeru, da želijo učenci obupati, jih s krajšim govorom 
spodbudi, da nadaljujejo. Naloga se zaključi z razpravo.  
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4. Glede na uspešnost učencev pri reševanju naloge se lahko 
učitelj odloči, da jo oteži. "Skozi drevesi in vrv sedaj teče 
električni tok. Na razpolago v pomoč imate 2.7m dolgo palico, 
ki pa prevaja električni tok. Za to je pomembno, da se z njo ne 
dotaknete dreves ali vrvi, saj bi bilo to smrtno nevarno." 

Tveganja in 
priporočila 

Pri izvajanju naloge se lahko soočimo s slabo 
fizično pripravljenostjo učencev. Priporočamo, da 
oblikujete mešane skupine fantov in deklet.  
 
Priporočamo, da začnete s težjo različico naloge, 
pri kateri učenci uporabljajo palico in pri kateri 
skozi drevesi in vrv teče električni tok. V primeru, 
da učenci nikakor ne bi mogli rešiti naloge, jim 
tako lahko ponudite lažjo različico naloge.  
 
Če nalogo izvajate v telovadnici, učenci ne smejo 
uporabiti nobene opreme, ki bi jim pomagala 
preskočiti na drugo stran vrvi. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Ste bili z rezultatom zadovoljni? 
 Ste zadovoljni s časom, ki ste ga potrebovali 

za dokončanje naloge? 
 Kaj bi lahko storili hitreje? 
 Je naloga sploh izvedljiva? 
 Kakšno strategijo ste uporabili? 
 Ste v skupini težko dosegli dogovor? 
 Kaj je bilo lahko in kaj je bilo težko pri 

opravljanju naloge? 
 Kaj bi naslednjič storili drugače? 
 
Pomoč učiteljem: 
 

Uporaba v 
razredih 

Športna vzgoja, šolski izlet, dodatni pouk  
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Navdih 
NEUMANN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v 
přírodě. (Games of Adventure and Exercise in 
Nature) Praha: Portál, 2000.  

Opombe 
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EVROPA 2045 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacij
a problema

 

Iskanje in 
preverjanje 
informacij, 
potrebnih za 
reševanje 
problema 

 

 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev 

 

Reševan
je 
problem
a 

 

Cilj 

 izkusiti kompleksnost nacionalnega in 
mednarodnega državništva  

 razviti spretnosti argumentiranja  
 razviti sposobnosti razmišljanja 

Čas 
4 učne ure + domača naloga (v primeru zanimanja; 
približno 10 minut za vsak krog igre, dodajte 60 min v 
primeru pripravljanja predloga)  

Lokacija Notranji prostori  

Viri in 
materiali 

računalniška učilnica, učenci nalogo izvajajo 
individualno na računalniku z internetno povezavo  

Opis 

1) Učitelj predstavi igro Europa 2045:  

Evropa 2045 je računalniška simulacija, v pomoč pri poučevanju 
družbenih ved na srednjih šolah. Zasnovana je podobno kot strateške 
igre, a se osredotoča na politična, gospodarska in socialna vprašanja 
združene Evrope in sveta. Poleg podajanja informacij prispeva k razvoju 
tako imenovanih ključnih kompetenc, in sicer sposobnost pogajanja, 
razvijanje kritičnega mišljenja in delo v skupini. 

Vsak igralec v simulaciji predstavlja državo članico EU, jo upravlja in se 
v njenem imenu pogaja. Funkcije, ki jih v igri opravlja igralec, so v 
resničnem svetu razdeljene med vodje držav, vlado in parlament. Igra 
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temelji na strateškem istočasnem igranju več igralcev, ki so med seboj 
povezani na medmrežju. Vsaka igra ima več krogov in vsako sodelujočo 
državo predstavlja en igralec.  

Na vladni ravni igralec določa notranjo državno politiko (davčne 
stopnje, socialni prispevki, varstvo okolja, pravice istospolno 
usmerjenih do poroke, pooblastila policije in varstvo zasebnih podatkov, 
ipd.). Prav tako pripravlja naložbene strategije, s pomočjo katerih želi 
prepričati domače in tuje investitorje, da vložijo v državo. Tako kot v 
vsakdanjem življenju na odločitve investitorjev vplivajo višina davkov, 
stanje infrastrukture in usposobljenost delovne sile. 

Na diplomatski ravni, lahko igralec pripravi predlog za spremembo 
političnih odločitev v EU. Začetno stanje igre je podobno dejanskemu 
stanju v EU, igralci pa lahko prekličejo obstoječe ureditve, kot tudi 
predstavijo nove ukrepe. Vsak igralec skuša realizirati svoj predlog 
samostojno ali v sodelovanju z drugimi igralci. Predlogi tako orišejo 
vizijo za Evropo prihodnosti (npr. Zeleni Evrope so usmerjeni k 
varovanju okolja in investicije v alternativne vire energije, medtem ko 
si konsevativci v Evropi prizadevajo za ohranitev in krepitev 
tradicionalnih, krščanskih vrednot). Nastala oblika Evrope ob koncu 
vsake igre je tako rezultat razprave in glasovanj v posameznem 
razredu.  

Ko se igralec pridruži igri, je preko TV novic obveščen o 
najpomembnejših dogodkih iz prejšnjega kroga. Igra simulira dogodke, 
krize in ključna vprašanja, s katerimi se v sedanjosti sooča Evropska 
Unija (priseljevanje, staranje prebivalstva, energetska odvisnost, 
diplomatski odnosi z ZDA in Rusijo, globalno segrevanje, ipd.) Igralec 
se mora na podana dejstva odzvati in s soigralci oblikovati najboljše 
rešitve. Med simulacijo so igralcem prikazane tako kratkoročne in 
dolgoročne posledice njihovih odločitev. 

Obstaja prefinjen gospodarski in socialni model na strežniku, ki simulira 
staranje populacije, migracije, gibanja na trgu, spremembe v industriji 
in storitvah, kot tudi okolje, srečo ljudi in vrsto drugih stanj, tako 
v posameznih državah kot v Evropski Uniji kot celoti. Simulacija se 
razvija na podlagi predhodnih dejanj igralcev. 

Baza podatkov igre (Help) vsebuje podrobne informacije o politikah EU, 
institucijah in resničnih dogodkih. Ti so simulirani v igri. Obstajajo tudi 
enciklopedični vpisi o državah članicah EU in njenih sosednjih državah. 

2)  Na tej točki je priporočljivo, da se s pomočjo projekcije (velik 
zaslon, elektronska tabla, ipd. ) igro predstavi razredu. Mladi 
navadno nimajo težav z nalogo, saj se jim zdi zabavna.  

3) Pogajanja in prepričevanja so pri tej igri izrednega pomena, saj je 
naloga vsakega učenca da svoj predlog predstavi in ostale prepriča, 
da se z njim strinjajo. To predstavlja dobro izhodišče za razpravo. 
Učitelj učence prosi, naj pripravijo predlog, za sprejetje katerega si 
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bodo morali zagotoviti podporo drugih igralcev (priprava predloga 
naj bo domača naloga). Učitelj razred posede tako, da učenci sedijo 
v krogu in računalnikom kažejo hrbet. To jim bo pomagalo da se 
bodo lažje osredotočili na nalogo. Prvi učenec predstavi svoj 
predlog, nato mu s predstavitvami sledijo še drugi. Po vsaki 
predstavitvi učenci glasujejo. Rezultat glasovanja je pokazatelj 
tega, kako prepričljiva je bila predstavitev. Zmagovalec je učenec, 
ki mu je za svoj predlog uspelo pridobiti največje število točk 
(računalniška ocena).  

 

 

Tveganja in 
priporočila 

Učitelj naj bo pozoren da učenci računalnik 
uporabljajo samo za dano nalogo. Učenci naj 
bodo med razpravo odmaknjeni od 
računalnikov. Igra sicer ne zahteva 
najnovejše računalniške tehnologije, vseeno 
pa je potrebna dobra interneta povezava 
(hitrost). Nekateri učenci (posebej dekleta) 
imajo lahko težavo s predstavljanjem 
določenih predlogov države, v primeru da se 
z njimi močno ne strinjajo. Obvladovanje 
takšnega problema je odvisno od učitelja –
zagovarjanje socialne Evrope s strani 
liberalno usmerjene učenke lahko tako 
zvodeni. Po drugi strani, pa lahko to pripelje 
do novih pogledov na problem. 

  

Igra Europe 2045 je na voljo brezplačno 
vsem šolam na Češkem. Obstajajo delavnice 
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za učitelje, kako igrati igro. Ustvarjalci igre 
lahko sodelujejo pri predstavitvi igre
učencem in učiteljem v razredu.  

Povratne informacije 

Poleg simuliranja administracije države in/ali 
Evropske Unije, je baza podatkov Help dober 
vir informacij o problemih, s katerimi se 
sooča EU. S pomočjo igranja igre bodo učenci 
razumeli, kako težko je dejansko obvladovati 
državni proračun in podpirati ekonomsko rast 
in hkrati skrbeti za zadovoljstvo prebivalstva. 
Jasno postane tudi, kako dragi so veliki 
projekti, ki jih izvajajo države članice ali EU 
kot celota (razvojni in humanitarni projekti v 
Afriki, znanstvene misije na Marsu, vojaški 
raketni ščiti, ipd.). Nujnost doseganja 
sporazuma med različno mislečimi 
udeleženci, ki je ključnega pomena za 
odobritev projekta in/ali predpisa, je odlična 
priložnost, da se učencem prikaže, kako 
komplicirana so pogajanja članic EU in drugih 
mednarodnih teles.  

Uporaba v razredih 

Družbene vede (politologija, mednarodni 
odnosi); geografija – politična in družbena; 
ekonomija – vloga države, državne 
ekonomije in mednarodnega trgovanja. 

Navdih 

www.evropa2045.cz 
Evropa 2045: manuál pro učitele / Petr 
Jakubíček et al. -- 2nd ed. -- Praha: 
Generation Europe, 2009 

 

Opombe 
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IGRALCI S KARTAMI 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev  
 

  

Reševanje 
problema 

 

Ovrednotenje 
rešitve 

 

Cilj 

 razviti lateralno mišljenje in razumeti njegovo 
uporabo  

 opustiti stereotipe 
 razumeti problem iz različnih zornih kotov  
 preveriti posameznikovo kreativnost  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori  

Viri in 
materiali 

Delovni list: Neobičajne kartice, delovni list, 
štoparica, škarje, pisala, papir  

Opis 

1) Pred začetkom naloge učitelj s pomočjo delovnega lista pripravi 
neobičajne kartice – kopirajte, izrežite in trikrat prepognite (tako 
da bo rešitev ostala skrita). 

2) Učitelj učencem postavi uganko, npr.: 
"Kaj imata skupnega besedi ALMOST in BIOPSY?“ 

3) Odgovor: Črke v obeh besedah so postavljene v abecednem 
vrstnem redu. (Obe besedi imata tudi 6 črk, ipd.) 

4) Učitelj razloži, da je to primer neobičajnega mišljenja, ki je 
drugačno od našega vsakdanjega mišljenja, ki je vertikalno; 
neobičajno mišljenje je dopolnilo k vertikalnemu mišljenju, pri 
katerem za pot do rešitve uporabimo analizo, izbor in 
identificiranje, ki temelji na analizi in izboru. Vertikalno mišljenje 
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je sestavljeno iz več korakov, ki si zaporedno sledijo. Pri 
neobičajnem mišljenju pa napredujemo po "ovinkih", misli 
prihajajo od "strani" (poskrbeti moramo, da ne zaidemo od 
problema). Neobičajno razmišljanje je podobno preusmeritvi na 
cesti, kadar se skušamo izogniti gneči ali delu na cestišču. 

5) Namen neobičajnega mišljenja je, da namenoma in/ali ne 
namenoma odstopa od ustaljenih miselnih procesov, tako rekoč 
zaide iz glavne ceste in uporabi obvoz. Odprto je za 
nepomembne in nebistvene zunanje informacije, z namenom, 
da spremeni mentalno paradigmo. Ne glede na logiko uporablja 
zavedni in nezavedni vhod, z namenom ustvarjanja alternativ.  

Prednosti "stranskega" razmišljanja: novi pogledi, nove 
možnosti, opustitev stereotipov in tradicionalnih predlogov, 
nove in nepričakovane rešitve.  

6) Učitelj razdeli učence v skupine (3-5 učencev). Po učilnici jih 
razporedi tako, da se med seboj ne motijo. Vsaka skupina 
prejem štoparico in tri neobičajne kartice (lahko tudi več kartic, 
to bo podaljšalo nalogo). Kartice naj bodo obrnjene tako, da je 
viden samo problem. Preden so kartice razdeljene, učitelj 
opozori učence, da jih ne obračajo, saj bi s tem odkrili rešitev. 
Za vsako kartico s problemom imajo učenci na voljo približno 5
minut. 

7) Učitelj razloži pravila naloge: 
"Skupine boste med seboj tekmovale. Stil igre je rotacijski: Prvi 
član skupine bo predstavil problem, zapisan na kartici in začel 
meriti čas. Na voljo imate 3 minute, da vsak zase poiščete čim 
več rešitev. Sodelujete vsi, tudi tisti učenec, ki je problem 
predstavil skupini. Rešitve v tišini zapišite na list papirja. Med 
seboj se ne pogovarjajte in si ne pomagajte. Po treh minutah si 
med seboj v skupini predstavite rešitve in se odločite za eno 
skupno. Tudi za to imate na voljo 3 minute. Na kartici preverite 
ali ste izbrali pravilno rešitev. V primeru pravilne rešitve kartico 
obdržite, drugače jo podajte na stran. S tem je zaključen prvi 
krog naloge (približno 6 min). Učenec, ki je meril čas, preda 
štoparico naslednjemu in začne se nov krog. Po končanih treh 
krogih bomo prešteli kartice. Skupina, ki ima največ kartic, bo 
zmagovalna."  

8) Naloga se prične, ko je učitelj prepričan da so vsi učenci razumeli 
pravila. Ob koncu učitelj razglasi zmagovalca. Naloga se zaključi 
s preverjanjem vseh pravilnih rešitev, razpravo in 
ovrednotenjem. 
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9) Nalogo zaključite z citatom Edwarda de Bona: 
"Za dosego kreativnosti je potrebno stopiti iz ustaljenih vzorcev, 
saj lahko le tako stvari vidimo iz drugega zornega kota".  

Tveganja in 
priporočila 

Pomoč za učitelje: 
 

Zdravnik in psiholog dr. 
Edward de Bono, ki se 
najraje predstavi kar kot 
mislec - razmišljevalec, je 
vodilna svetovna avtoriteta 
na področju kreativnega 
razmišljanja in 
neposrednega poučevanja 
razmišljanja kot spretnosti. 
S pomočjo svojih metod uči 
generirati ideje, 

ustvarjalno in domiselno razmišljati ter 
uporabljati možgane na drugačen način, kot smo 
se jih ''učili'' uporabljati. Edinstveno zanj je, da 
lahko enakovredno dela z učenci, direktorji 
največjih korporacij ter z vladnimi ustanovami. 
Napisal je preko 80 knjig, ki so prevedene v več 
kot 40 jezikov. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ste med nalogo odkrili kakšen nov pogled na 
stvari?  

 Kaj vas je presenetilo?  
 Kaj vam je pomagalo pri vaji? 
 Kaj je bilo pri vaji problematično?  
 Čemu je neobičajno mišljenje tako 

pomembno?  
 Ste se s to nalogo naučili česa novega?  

Uporaba v 
razredih materni jezik, družbene vede, matematika  

Navdih 

www.folj.com/lateral/, www.kent.ac.uk, 

www.rinkworks.com/brainfood/p/latreal1.shtml. 
http://www.debono.si/edward-de-bono 

Opombe 
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Delovni list: NEOBIČAJNE KARTICE  
 
 

PROBLEM 

Pozno zvečer se z avtom vračate domov. Vreme je 
grozno. Lije kot iz škafa. Zapeljete mimo avtobusne 
postaje, kjer na mrazu stojijo tri osebe; starejša 
gospa, ki ni najboljšega zdravja; vaš stari prijatelj, 
ki vam je v preteklosti že večkrat pomagal iz zagate; 
in vaša velika simpatija, objekt vaših sanjarjenj, za 
katero veste, da čuti enako do vas. V avtu imate 
samo en prost sedež. Komu boste ponudili prosti sedež? Z izbiro morajo biti 
zadovoljni vsi trije. 

REŠITEV 

Starejši gospe seveda! 

Gospe se pomagate usesti v avto, vašemu prijatelju podate ključe 
avtomobila. Vi pa s svojo simpatijo počakate na avtobus. 
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PROBLEM 
 

 Gospod Y živi na Vranskem, gospod X je iz Šentjurja pri Celju. 
Oba rada tečeta. Razdalja med mestoma je 42 km. Gospod Y se odpravi teč 
ob 8.00. S hitrostjo 12 km/h teče v smeri Šentjurja. Gospod X se odpravi teč, 
v smeri proti Vranskem, uro kasneje in teče z enako hitrostjo. Kdo izmed njiju 
bo bliže Vranskem, v trenutku, ko se bosta srečala? 
 
 
 
REŠITEV 
 
V trenutku srečanja bosta oba enako oddaljena od Vranskega – točka 
srečanja je ena in enaka. Večina nas bo razmišljala o razdalji, hitrosti in času, 
saj smo takšnega načina razmišljanja navajeni. 
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PROBLEM 
 
 
Marija v skladu z velikonočno tradicijo pripravi košaro z 
okrašenimi jajci. Ker pričakuje štiri goste, pripravi štiri 
jajca. Njena pričakovanja so bila pravilna. Na obisk so 
prišli štirje fantje in vsakemu je podarila enega. Kako je 
mogoče, da je v košari ostalo eno jajce?  
 
 

 
REŠITEV 
 
Zadnji izmed obiskovalcev je s seboj vzel jajce skupaj s košaro. 
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PROBLEM 
 
Mati je svojemu porednemu sinu Aljažu prepovedala odpreti kletna vrata, saj 

bi lahko videl stvari, ki zanj niso 
primerne. Takoj,  ko mati zapusti hišo, 
Aljaž odpre vrata. Kaj je videl? 
 
  
Namig: Mati je zelo čudaška.  

 
REŠITEV 
 
Videl je sobo z velikim oknom, ki je odpiralo pogled na vrt. Mati je imela 
Aljaža ves čas zaprtega v kleti. 
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PROBLEM 
 
Časopis je objavil neverjetno zgodbo o dojenčku, ki je preživel padec iz 
stolpnice s 70. nadstropji! 
 
Kako je mogoče, da je preživel padec? 
 
Namig: Sreča ni imela nič s preživetjem dojenčka. Pa tudi 
na čarobni preprogi ni letel.  
 

 
REŠITEV 
 
 
Dojenček je padel iz okna v pritličju stolpnice.  
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PROBLEM 

 
Gospa Logar živi v garsonjeri v 16. nadstropju stolpnice. 
Vsako jutro se z dvigalom odpelje v pritličje in se odpravi v 
službo. Ob koncu delovnika se vrne domov. Z dvigalom se 
odpelje do sedmega nadstropja, nato se po stopnicah 
povzpne do svojega stanovanja v 16. nadstropju. Zakaj se 
gospa Logar z dvigalom ne odpelje do svojega stanovanja v 
16. nadstropju?  
Namig: Gospa Logar ne opravi preostanka poti po stopnicah 

z namenom, da bi izboljšala svojo fizično pripravljenost. 

 
REŠITEV 
 
Gospa Long je pritlikave rasti. Zaradi tega ne doseže gumbov v dvigalu, ki 
so višje od gumba za sedmo nadstropje.  
 

 

 
 
 
 



 
 

32 PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 

www.softskillsatclass.eu 
 

 
 

 
PROBLEM 

 
 
Jaka in njegov kuža Fifo stojita vsak na svojem bregu reke. 
»Pridi k meni Fifo«, pokliče Jaka svojega kužka. Ker je Fifo 
ubogljiv, prečka reko. »Priden kuža« ga pohvali Jaka. V 
pohvalo ga poboža po kožuščku. Začuden ugotovi, da Fifov 
kožuh ni moker. Kako je to mogoče? 
 

 
REŠITEV 
 
Odgovor 1: 
Reka je bila zaledenela.  
 
Odgovor 2: 
Fifo je reko prečkal preko mostu.  
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PROBLEM 
 
Zakaj so pokrovi za jaške po navadi okrogli in ne 
štirioglati?  
 
 
 
 

 
REŠITEV 
 
Štirioglati pokrovi se ne bi prilegali okrogli obliki jaškov.  
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PROBLEM 

 
Gospa Novak ima zelo rada svoje hišne 
ljubljenčke. Vsi, razen enega, so muce. Ob 
enem pa so vsi, razen enega, kužki. Koliko muc 
in koliko kužkov ima gospa Novak?  
 

 
REŠITEV 
 
Gospa Novak ima eno muco in enega kužka. 
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PROBLEM 
 
Anita je pričela s prvimi urami vožnje v avtošoli. Še veliko 
učnih ur potrebuje, preden bo vešča vožnje. Brez da bi storila 
prekršek, je zašla v enosmerno ulico iz napačne smeri. Kako 
je to mogoče? 

 
 REŠITEV 
 
Anita je v ulico zašla peš. 
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PROBLEM 
 

 
V steklenico vstavite kovanec. Nato steklenico 
zamašite z zamaškom. Kako bi kovanec dobili nazaj 
ven, ne da bi odmašili ali razbili steklenico?  

 
REŠITEV 
 
Obstaja način: Zamašek potisneš v steklenico.  
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PROBLEM 
 
Leta 1942 je v baru Cocunot 
Grove izbruhnil požar. Gostje so 
panično poskušali zapustiti 
lokal. Kljub temu je 500 ljudi 
izgubilo življenje. Tragedija je 
bila posledica napake pri 
gradnji. Da se kaj takega ne bi 
več ponovilo, so sprejeli nov predpis pri gradnji javnih prostorov. Kakšna 
napaka je povzročila tragedijo?  
 
 
REŠITEV 
 
Vrata v baru so se odpirala navznotraj. Ljudje so v paniki pritiskali in 
poskušali vrata odpreti navzven. Novi predpis zahteva, da se vrata javnih 
prostorov odpirajo navzven.  
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PROBLEM 

Gospod Drobne je prispel v mesto, kjer je 
bil dogovorjen za pomemben poslovni 
sestanek. Ko se je v hotelski sobi pogledal 
v ogledalo, je ugotovi, da potrebuje novo 
frizuro. Na recepciji je povprašal o 
frizerskih salonih v mestu. Receptor mu je 
razložil, da sta v mestu samo dva frizerska 
salona. Eden od njiju se nahaja na Vzhodni 
ulici, drugi pa na Zahodni ulici. Gospod 
Drobne se je odpravil preveriti oba salona. 
Tisti na Vzhodni ulici ni bil nič posebnega. 
Notranjost salona je bila obrabljena in frizer 
je imel slabo frizuro. Frizerski salon na 
Zahodni ulici pa je bil kot nov. In frizer v 

salonu je imel super frizuro. Gospod Drobne se je na podlagi videnega 
odločil za enega od frizerskih salonov. Kakšna je bila njegova odločitev?  

 
REŠITEV 
 
Gospod Drobne se je odločil za frizerski salon na Vzhodni ulici. Predvideval 
je, da frizer tega salona striže frizerja iz salona na Zahodni ulici (in obrano). 
Predvideval je tudi, da je bila notranjost salona na Vzhodni ulici bolj 
obrabljena zaradi večjega števila strank, notranjost salona na Zahodni ulici 
pa je izgledala kot nova zaradi pomanjkanja strank. 
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PROBLEM 
 
Česa se lahko dotaknemo z desno roko, a 
se nikoli ne bomo mogli dotakniti z levo 
roko?  

 
REŠITEV 
 
Levega komolca. 
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PROBLEM 
 
Gospod O se je znašel pred težko odločitvijo – stopiti mora skozi vrata ene 

od treh sob. 
 Soba 1 je vsa v plamenih.  
 Soba 2 je polna tigrov, ki že tri leta 
stradajo. 
 V sobi 3 so tla polna protipehotnih 
min. 
 
 
Kljub vsemu je gospod O izbral eno izmed sob, 

stopil vanjo in ostal nepoškodovan. Katero sobo je izbral? 
 
REŠITEV 
 
Sobo 2. Tigri, ki niso dobili hrane tri leta, so zagotovo poginili.  
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PROBLEM 
 
V vrsto je postavljenih 6 kozarcev. Prvi trije so polni tekočine, drugi trije pa 
so prazni. Z samo eno potezo skušajte doseči, da bo poln samo vsak drugi 
kozarec.  
 

 
REŠITEV 
 
Prelij tekočino iz drugega kozarca v peti kozarec.  
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PROBLEM 

 
Znašli ste se v zapuščeni hiši. Na volji 
imate škatlico z vžigalicami, v kateri je 
le ena vžigalica. Kaj boste prižgali 
najprej: svečo, kamin ali oljno svetilko?

 
REŠITEV 
 
Vžigalico.  
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IZ PSA V MAČKO  
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

 Iskanje in preverjanje 
informacij, potrebnih za 
reševanje problema 

 

 Upoštevanje 
alternativ in ustreznih 
odločitev 

Cilj 

 upreti se neuspehu, prizadevati si za rešitev 
problema  

 pogovoriti se o problemu in predstaviti rešitev 
 uporaba in predaja znanja, pridobljenega pri 

reševanju problema  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori 

Viri in materiali listi papirja in/ali tabla, dve angleški besedi iste 
dolžne  

Opis 

1. Cilj naloge je spremeniti dano besedo v drugo besedo s čim 
manj potezami (DOG> CAT). Učitelj na papir ali tablo zapiše 
angleški besedi. Učenci si zapišejo prvo besedo. Učitelj poda 
navodilo, da naj v besedi zamenjajo samo eno črko in sicer tako, 
da jo bodo preoblikovali v novo besedo. Novo besedno naj 
zapišejo pod prvotno besedo.  

Primer:        DOG   ali                  DOG 

          DOT     LOG 

2. Nova beseda mora imeti pomen. Če ga nima, učitelj besedo 
zavrne. Če zna učenec razložiti pomen besede ali jo prevesti, je
le-ta sprejeta. Kadar se vaja izvaja v tujem jeziku, naj učitelj 
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učenca prosi, da uporabi besedo v stavku. Slovarji pri tej vaji 
niso dovoljeni. 

3. Ta naloga se lahko izvaja v parih ali v skupinah. Učitelj besedo 
zapiše na tablo in poda časovni okvir. Ko je čas potekel, učence 
prosi, naj prenehajo z delom.  

Primer:     Učenec A    Učenec B 

       DOG       DOG 

       DOT        DOT 

       HOT        COT 

       HAT                 CAT (3. koraki) –
zmagovalec! 

      CAT (4. koraki ) 

4. V prikazanem primeru je bil učenec B uspešnejši. Besedo je 
preoblikoval v treh korakih, medtem ko je njegov sošolec za to 
potreboval 4 korake. Če zna učenec B po preteku določenega 
časa razložiti pomen vseh besed, je zmagovalec. V kolikor 
učenci igrajo več krogov, se na koncu seštejejo točke vseh 
krogov in tisti učenec z najmanj točkami je zmagovalec.  

5. V primeru, da učenec ne zna razložiti postopka spremembe prve 
besede v drugo, mu učitelj dodeli kazenske točke. Število 
kazenskih točk je odvisno od tega, kako dolga in zahtevna je 
beseda. Na primer, učitelj poda nalogo spremembe 10. parov 
besed v 30 minutah. Ena izmed skupin je bila uspešna samo pri 
8. parih besed (dveh ji ni uspelo rešiti). Učitelj tej skupini dodeli 
8 kazenskih točk, v primeru, da je bila vsaka beseda sestavljena 
iz treh črk.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Za namen te vaje je primerna skoraj vsaka 
angleška beseda, ki je sestavljena iz treh ali štirih 
črk (bodite pozorni na vulgarne besede). 
Sprememba iz prve v drugo besedo je lažja, kadar 
imata obe besedi samoglasnike in soglasnike na 
istem mestu (LOVE – HATE; RUN – JOG). Besede, 
ki imajo samoglasnike in soglasnike na različnih 
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mestih, so zahtevnejše (EYE – CRY; BOOT -
ACHE).  

Medmeti in lastna imena (ljudi, živali, krajev, ipd.) 
niso dovoljeni.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Vam je bila vaja všeč? 
 Ste si med člani skupine razdelili vloge, da 

bi tako bolje izkoristili različno znanje?  
 Bi naslednjič vajo izvedli drugače?  
 Kako? 
 Ste se skozi vajo naučili novih besed? 

 

Uporaba v 
razredih 

tuji jeziki (npr. angleški jezik) – pregled besedišča, 
uporaba besedišča v praksi, ustvarjanje novih 
besed  

materni jezik – enak postopek vaje, z uporabo 
besedišča maternega jezika  

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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KOŽA 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

Reševanje 
problema 

 

Ovrednotenje 
rešitve 

 

 

Cilj  uporabiti teoretično znanje v praksi in obratno  

Čas  90 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

delovni list: Koža, merilni trak, kalkulator, pisala  

Opis 

1) Učitelj razloži učencem, da se bodo pri tej nalogi ukvarjali z nečem, 
kar jim je zelo blizu – svojo kožo. Razredu postavi vprašanje o tem, 
kakšen je namen kože in kako deluje. Odgovore zapiše na tablo 
(zaščita, termo regulacija, izločanje, skladiščenje, absorpcija in 
komunikacija). Ko zmanjka idej, učitelj razloži, da je koža največji 
človeški organ in da bi bilo dobro ugotoviti njeno površino.  

2) Učitelj učence razdeli v manjše skupine. S pomočjo znanja iz 
matematike naj izračunajo površino kože enega od članov skupine. 
Učence opomni, da naj to storijo s pomočjo geometrijskih oblik 
(krogla, valj, kvader, ipd.). Zapiše uporabne formule. 

3) Učitelj izpostavi, kako uporabno je znanje matematike na sorodnih 
področjih. Izračun površine kože je pomemben v medicini (količina 
odmerka zdravil). Uporabno je lahko tudi na drugih področjih: 
krojenje, oblikovanje oblačil, kozmetika, tkanine, ipd.  

4) Učitelj skupinam razdeli delovni list: Koža. Z delom nadaljujejo 
samostojno. Pri delu jih opazuje in jih po potrebi usmerja s pomočjo 
ustreznih vprašanj. 
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5) Ko so skupine zaključile z delom, jih prosi, da predstavijo rezultate. 
Te nato med sabo primerjajo.  

6) Učitelj lahko učencem razkrije, da imajo zdravniki posebno formulo 
za izračun površine kože: 

Površina kože =  
35

mh́æ ö
ç ÷
æ æ

 
m: teža telesa v kg 
h: višina telesa v metrih  

Učitelj skupinam zada nalogo, da naj izračunajo površino kože s 
pomočjo te formule in rezultat primerjajo s tistim, ki so ga izračunali 
predhodno.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Naloga se lahko zaključi z dodatnimi podatki: 
Človeška koža predstavlja približno 7% celotne 
teže posameznika, tj. približno 3.5 do 6kg. 
Podkožno maščevje tehta med 5 in 20kg. 
Teža povrhnjice je približno 0.5kg kože 
(epidermis). 
 
Razporeditev kože (pri zdravem odraslem 
moškem): 11% glava in vrat, 30% zgornji del 
telesa, 23% roke, 23% noge. Debelina človeške 
kože je med 0.4mm do 4mm (na hrbtu). Najtanjša 
je na vekah, penisu in lobanji. Najdebelejša pa na 
hrbtu in stegnih. Povrhnjica pa je najdebelejša na 
rokah.  

Skupine lahko primerjajo te informacije s svojimi 
rezultati. 

Povratne 
informacije 

Pomoč za učitelje: 

Površina odrasle osebe je nekje med 1.6 in 1.8 
kvadratnega metra. 
 
Površina kvadra  
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                S = 2 · (a · b + 
b · c + a · c)   

Površina krogle  
 

            S = 4 · Pi · 
r2  

 
 
 
Površina valja 

 
 

                  S = 2 · Pi · r 
· (r + h) 

 

Izmerjeni deli telesa: glava, vrat, zgornji del 
telesa, roke, noge, stopala. 
 
Vprašanja za razpravo: 

 Kaj se vam je zdelo pri tej nalogi težko?  
 Kaj je bilo lahko?  
 Kako ste se počutili pri opravljanju zadnje 

naloge? 
 Kaj ste poskusili pri tej nalogi?  
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Uporaba v 
razredih 

biologija, matematika  

Navdih 
Fundacija za napredne matematike   
Založnik: Hodder Education; 2nd Revised edition 
(2003) 

Opombe 
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Delovni list: Koža  

 

Razpredelnica naj bo v pomoč pri 
računanju:  

Del telesa Oblika Dimenzije Površina 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Površina v cm² = 

Površina v m² = 
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LISICE  
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev  

 

Reševanje 
problema 

 

Ovrednotenje 
rešitve 

 

Cilj 

 presegati stereotipe 
 naučiti se pogledati na problem iz različnih zornih 

kotov  
 preizkusiti lastne odzive na soočene z ovirami in 

neuspehom  

Čas 25 minut 

Lokacija Zunanji / notranji prostori  

Viri in 
materiali 

Veliki list (flipchart), flomastri, približno 1 meter dolga 
vrvica (vsak učenec)  

 

Opis 

1. Učitelj se mora na nalogo izredno dobro pripraviti. Vaditi in 
obvladati mora način, kako se izmotati iz lisic, da bo lahko to s polno 
mero samozavesti predstavil razredu. Pripraviti mora tudi zadostno 
število vrvic, ki imajo na vsakem koncu zanko (zanka naj bo dovolj 
velika, da skoznjo spravimo zapestje). Naloga se izvaja v parih.  

2. Učitelj razloži:  

"Priča bomo situaciji, v kateri sta se pred mnogimi leti znašla junaka 
pravljice. Preden pa vam jo preberem, se pripravimo. Najprej bomo 
izžrebali pare. Nato vam bom razložil, kako se zvezati skupaj s 
partnerjem. Na koncu naloge se boste morali izmotati iz lisic." 
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3. Učenci izžrebajo pare, učitelj vsakemu paru razdeli lisice. Pokaže, 
kako naj se skupaj zvežejo. V primeru, da je število učencev liho, 
"odvečni" učenec prevzame vlogo opazovalca. Preden učitelj prične 
brati pravljico, naj preveri ali so vsi pari med seboj pravilno zvezani. 

Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami živel sultan, ki je 
imel hči edinko po imenu Malika. Bila je njegov največji zaklad. Bila 
je lepa in tudi pametna. Ves čas jo je varovalo ducat stražarjev, in 
sultan je oznanil celemu svetu, da bo njegova hči omožila samo 
najbogatejšega moža na svetu. In tako je Malika živela v zlati kletki 
in čakala, in čakala.  

Nekega dne je novico o njeni lepoti slišal vrtnar Abdul. Želel jo je 
videti. Vzel je košaro in vanjo položil 40 rdečih vrtnic. Preplezal je 
obzidje, se izognil dvanajstim stražarjem in se končno znašel pred 
Maliko. Ob njeni neizmerni lepoti mu je poskočilo srce. Priklonil se 
je in ji ponudil košaro z vrtnicami. Omamljen od njene lepote je 
izgubil dar govora. Brez besed se je obrnil in odšel. Izginil je kakor 
duh.  

Vse od takrat vrtnar Abdul ni mogel ne jesti, ne spati. Kamorkoli je 
odšel, vedno je imel v mislih ljubko Maliko. Vedel je, da se bo moral 
vrniti in ji izpovedati svoja čustva. Čustva pa je razvila tudi Malika 
– Abdul je bil postaven mladenič, črnih oči in čokoladne kože, ki je 
bila posledica del na vrtu. Za to ni nič čudno, da sta se kmalu 
ponovno srečala, si padla v objem in izpovedala večno ljubezen. 
"Oh Malika, obljubi, da boš postala moja žena. Odpeljal te bom od 
tu in skupaj bova srečno živela za vedno. "Malika, ki si je želela oditi 
iz svoje zlate kletke, je privolila v načrt. Istega večera sta poskusila 
pobegniti. Opazil pa ju je eden od stražarjev. Ujel ju je in ju zaprl v 
ječo v Črnem Stolpu. Da bi jima preprečil pobeg, ju je zvezal skupaj 
z lisicam. Zvezal ju je tako tesno, da se nista mogla premakniti. 
Vendar pa, kot smo omenili že na začetku pravljice, Malika ni bila 
samo lepa. Bila je tudi pametna. Uspelo ji je najti način, kako se 
izmuzniti iz lisic. Pri tem ni potrebovala orodja. Ne ona, ne Abdul 
nista bila poškodovana. Osvobojena sta hitro našla pot iz stolpa. 
Kot ji je obljubil Abdul, sta zapustila palačo in živela srečno do konca 
svojih dni.  

4. Učenci imajo sedaj 10 minut, da skušajo ugotoviti, kako se je Maliki 
in Abdulu uspelo izmuzniti iz lisic, brez da sta jih odstranila in/ali 
prerezala. Učitelj nadzoruje čas in opazuje učence.  

5. Ko čas poteče, učitelj pare, ki so bili uspešni, prosi, da preostalim 
pokažejo, kako so uspešno rešili problem. V primeru, da nihče ni 
rešil naloge, učitelj pokaže rešitev.  

6. Sledi kratka razprava. Učitelj razloži, da je bila to vaja iz 
iznajdljivosti in da jo uspe rešiti le redkim. Cilj je predstaviti 
praktično nalogo, pri kateri nas od cilja loči fizična ovira. Sodelujoči 
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najverjetneje občutijo frustracijo in čustva povezana z neuspehom, 
s katerimi se morajo sprijazniti.  

7. Učitelj se učencem zahvali za sodelovanje in povzame nalogo. 
Možnosti za uspeh so bile zelo majhne, a tako je pogosto tudi v 
vsakdanjem življenju. Problemov ni moč vedno uspešno rešiti v 
danem časovnem okviru. Vendar je pomembno vztrajati in ne 
obupati. Od vsakega posameznika je odvisno, ali bo vztrajal dokler 
ne uspe.  

 
 

Tveganja in 
priporočila 

V primeru da ima učitelj na razpolago celo šolsko 
uro, lahko učencem nameni več časa za rešitev 
naloge. Pravljica pri nalogi ni nujno potrebna, 
vendar predstavlja zgodba prijemljivi okvir, znotraj 
katerega bo razred deloval. Zaradi stopnje 
identifikacije se povečajo možnosti za uspeh.  
 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ali ste skozi vajo odkrili kakšne nove poglede?
 Kako ste se počutili?  
 Se vam je uspelo izmuzniti iz lisic? Kako? Zakaj 

ne? 
 Rešitev ste skušali najti 10 minut, pa vendar 

je večini spodletelo. Kako ste se soočili z 
neuspehom?  

 Kaj bi se zgodilo, če bi imeli za nalogo časa cel 
dan ali celo več?  

Pomoč učiteljem – Zavezovanje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoč učiteljem - Rešitev:  

S palcem in kazalcem leve roke oseba A pridrži 
vrvico osebe B (v točki 1), povleče jo na notranjo 
stran desnega zapestja (točka 2). Vzame vrh 
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vrvice osebe B in jo vstavi v zanko na svoji desni 
roki tako daleč, da se lahko skoznjo izmota desna 
roka osebe B. Svojo desno roko izmota skozi 
zanko osebe B (tako da ima na koncu te poteze 
oseba B vrvico na zadnji strani roke), povleče 
vrvico in naloga je rešena.  

 

Uporaba v 
razredih 

Ta vaja zahteva usklajeno koordinacijo gibov. 
Učenci morajo delovati složno, da bi se izmuznili iz 
zanke, ipd. Naloga je primerna za ure športne 
vzgoje, šolski izlet in/ali dodatni pouk. 

Navdih 
 

Opombe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

2.  

A B 

1 

2 
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NASPROTUJOČA SI NAVODILA 
  

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

 

Reševanje 
problema 

 

Ovrednotenje 
rešitve 

 

Cilj 

 individualno reševati problem  
 ustvarjati miselne zemljevide  
 razumeti svoje osebnostne lastnosti in odnos do 

samega sebe (pred in po opravljeni nalogi) 

Čas 20 - 30 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori  

Viri in 
materiali 

delovni list: Kartice z nalogami, barvice, dodatek za 
učitelje: Miselni zemljevidi  
 

Opis 

1) Učitelj začne nalogo s kratkim ˝brainstormingom˝. Učencem 
naroči, naj imenujejo čim več človeških lastnosti.  

 
2) Nato ima vsak učenec 10 minut časa da ustvari miselni zemljevid 

na temo:  
”Jaz; Kakšen sem; moje pozitivne in negativne lastnosti.” 

 
3) Učitelj razloži: 

 
“Vsak od vas bo prejel nalogo s pisnimi navodili, ki jo morate 
opraviti v 10 minutah. Naloge se med seboj razlikujejo, zato je ne 
kažite sošolcem. To bi vam lahko preprečilo, da bi uspešno opravili 
nalogo.“ 
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4) Ko poteče čas, se učitelj z učenci pogovori o izkušnji in jih napoti 
nazaj k njihovemu miselnemu zemljevidu. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Za izvajanje te naloge je potrebno poznavanje 
miselnih zemljevidov.  
Učitelj se mora na nalogo predhodno pripraviti – 
vsebina naloge, kompleksnost naloge, starost 
učencev, sposobnosti učencev, ipd. 
Med nalogo bodo učenci morda postali agresivni. 
To ni problematično, v kolikor gre za zdravo 
mero agresije. V tem primeru naj učitelj ne 
posreduje, saj se bo skozi to pokazala 
posameznikova prava narava. Če pa agresivnost 
preseže zdravo mero, naj učitelj posreduje.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ste ugotovili, da imate iste osebnostne 
lastnosti kot ste predvidevali? 

 Ste spoznali kakšno svojo novo lastnost? 
 Ste nalogo uspešno opravili? 
 Vas je kaj presenetilo? 
 Je kdo od vas pokazal sposobnost, ki je od 

njega niste pričakovali? 
 Ste se naučili kaj zanimivega o sebi? 
 Ste se naučili kaj zanimivega o svojih 

sošolcih? 
 Katero sposobnost ali lastnost, ki je nimate, 

bi želeli imeti? 
 

Uporaba v 
razredih 

brezplačne ure, šolski izleti, dodatni pouk  

 

Navdih 
 

Opombe 
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Delovni list : KARTICE Z NALOGAMI  
 

Iz kopalnice prinesite malo vode.  

Poskrbite, da v sobi ni na novo prinešene vode.  

Splezajte na drevo. 

Poskrbite, da nihče drug ne pleza na drevo.  

Učitelju sezujte čevlje.  

Poskrbite, da nihče drug učitelju ne sezuje čevljev.  

Narišite preprosto risbo in jo obesite na zid. 

Ne dovolite, da bi kdo kaj obesil na zid.  

Popijte kozarec vode.  

Poskrbite, da nihče drug ne popije kozarca vode.  

S storžem petkrat zadenite drevo.  

Ne dovolite da bi drugi imeli storž.  

Zapiskajte na piščalko ali zažvižgajte na prste.  

Ne dovolite drugim, da bi zažvižgali.  

Najdite knjigo ali revijo in jo prinesite učitelju.  

Poskrbite, da nihče drug ne drži v rokah knjige ali revije.  

Sezujte čevlje in se sprehajajte bosi.  

Poskrbite, da nihče drug ne hodi okoli bos.  

Ležite na tla in si odpočijte.  

Poskrbite, da nihče drug ne leži na tleh in počiva.  
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Dodatek za učitelje: MISELNI ZEMLJEVIDI – UČINKOVITO ORODJE 
KREATIVNOSTI  

Miselni zemljevid je uporabno orodje, ki je pogosto uporabljeno pri 
kreativnem mišljenju. Izraz je prvi uporabil kanadski psiholog Tony 
Buzan, ki je raziskoval možnosti povečanja možganske produktivnosti in 
pomnjenja stavkov ter simbolov. Človeški možgani delujejo po principih, 
ki so drugačni od delovanja računalnika. Ta deluje linearno (enosmerno). 
Možgani pa poleg linearne obdelave, misli in objekte med seboj tudi 
povežejo - jih primerjajo, poiščejo njihovo mesto v sistemu, jih izberejo, 
ipd. Te povezave igrajo glavno vlogo pri skoraj vseh miselnih procesih, 
vključno z uporabo besed. Vsaka individualna misel ima za sabo nešteto 
povezav, ki so med seboj povezane z drugimi besedami in mentalnimi 
koncepti.  

Na podlagi raziskav je Buzan prišel do zaključka, da je naše znanje v 
možganih spravljeno v obliki »šopov trave«. To je tudi razlog, da oblika 
miselnega zemljevida spominja na šop trave. Sistem takšnih »šopov« je 
zelo individualen in je razlog za edinstvenost vsakega posameznika. Z 
uporabo miselnih zemljevidov lahko dokazano 3- do 5-krat povečamo 
produktivnost. So zelo uporabni, kadar iščemo vir problemov, analizo 
problemov, načrtovanje dogodkov, pripravo predstavitev, ugotavljanje 
primernosti projekta, ipd. Miselni zemljevidi so priročni, kadar moramo 
na stvar ogledati z več zornih kotov.  

 

Primerjalna tabela: 

 

Prednosti linearne metodologije  Prednosti miselnih zemljevidov 
 

Prednosti miselnih zemljevidov  Prednosti miselnih zemljevidov
 

 Enostavna 

 Razumljiva 

 Sistematična 

 Analitični pristop 

 Lahko primerljiva z drugimi  

 Podroben pregled 

 Spodbuja kreativnost 

 Večje število idej (v 
kratkem času)  

 Sposobnost spremljanja 
povezav 

 Veliko informacij na enem 
mestu  

 Miselno orodje 

 V skladu z našim načinom 
mišljenja 

 Izrazi naše načine 
mišljenja in kreativnosti 

 Miselni zemljevidi delujejo 
na enak način kot možgani 
(ne samo linearno) 
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 Naši spomini delujejo 
asociativno in ne linearno; 
vsaka misel ima za sabo 
tisoče povezav  

 Lažje si zapomnimo 
ključne besede in slike, 
kot celotne stavke 

 

 

Slabosti linearne 
metodologije 

Slabosti miselnih zemljevidov 

 Omejeno število 
rešitev in idej  

 Osredotočenost na en 
vidik problema  

 Omejenost domišljije  

 Omejenost intuicije  

 Ne odraža miselnega 
procesa  

 Zapiski so omejeni  

 Uporaba prevelikega 
števila besed  

 Med zapisovanjem so 
lahko izgubljene 
nadaljnje informacije.  

 Dolgotrajno branje 
zapiskov  

 Asociacije med 
ključnimi besedami in 
mislim niso takoj 
razvidne  

 Manjkajo barve in 
drugi vizualni 
pripomočki 

 Nerazumljivost drugim  

 So zamudni  

 Pogosto jih je treba za 
razumevanje drugih prepisati v 
linearno obliko  
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Kako ustvarim miselni zemljevid  

 Potrebujete velik list papirja (velikost A3, flipchart). Prostornost 
vam bo dala možnost, da prosto in iz vseh strani zapišete svoje 
misli.  

 Uporabite barvice različnih barv (priporočena je uporaba vsaj treh 
različnih barv). 

 Obravnavan problem (temo) na veliko zapišite in izpostavite na 
sredini. Včasih slika pove več kot besede.  

 Iz sredine povlecite več ključnih črt (smernice, veje), te so lahko 
poljubne oblike. Nanje zapišite glavne misli. Kar ste ustvarili do 
sedaj, lahko primerjate z naslovom knjige in njenimi poglavji.  

 Iz ključnih črt izpeljite male črtice, njihovo število je odvisno od 
vaših miselnih pretokov, idej. Tudi iz teh manjših črtic lahko 
izpeljete še manjše črtice.  

 Pri izdelavi zemljevida uporabljajte različne barve in slike. Barve 
spodbujajo kreativnost in pomagajo pri koncentraciji.  

 Glavne misli zapišite z velikimi tiskanimi črkami. 

 Izpostavite dele zemljevida, ki so pomembni.  

Primer miselnega zemljevida  
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NOČ V GORAH  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

Upoštevanje 
alternativ in 

ustreznih 
odločitev 

Reševanje 
problema 

Ovrednotenje 
rešitve 

Cilj  iskati povezave pri reševanju logičnih problemov  
 sodelovati  

Čas 25 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

delovni list: Noč v gorah, delovni list: Komplet informacij 
1, 2 in 3, pisala, papir  

Opis 

1) Učitelj razdeli učence v skupine (trije v skupini). Po razredu jih 
razporedi tako, da se med opravljanjem naloge ne bodo motili. 
Vsaka skupina prejme delovni list: Noč v gorah, vsak učenec prejem 
Delovni list: Komplet informacij 1,2,3.  

 
2) Učitelj opazuje skupine pri samostojnem delu. Dovoljene so samo 

opombe, ki bodo kasneje omogočale povratne informacije. Določi 
časovni okvir, največ 20 minut.  
 

3) Po izteku časa, skupine prenehajo z delom in predstavijo rešitve. 
Učitelj preveri, ali so rešitve pravilne in prosi skupino, ki je uspešno 
rešila nalogo, da obrazloži rešitev.  

 
4) Naloga se zaključi s povratnimi informacijami in razpravo.  
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Tveganja in 
priporočila 

 Vizualizacija rešitve logične naloge. 

 
 Turški  

jezik 
Grški  
jezik 

Perzijski  
jezik 

Armenski 
jezik 

Machomet DA DA NE NE 
Yusuf NE DA DA NE 
Salal NE DA NE DA 
Abdul NE NE DA DA 

 

Povratne 
informacije 

Pomoč učiteljem – Rešitev: 

  
1. Ali sta Machomet in Abdul poznala jezik? NE 
2. Ali je Machomet znal govoriti perzijski 
jezik? 

NE 

3. Ali je Turk znal govoriti Armenski jezik? NE 
4. Kateri jezik je govoril Yusuf, če ni znal 
govoriti turškega jezika, vendar je lahko 
govoril z Machometom? 

Grški 
jezik 

5. Ali je Yusuf znal govoriti Armenski jezik? NE 

 
Vprašanja za razpravo: 

 Koliko je vaša skupina nalogo analizirala, 
preden ste se lotili reševanja?  

 Kako ste se lotili naloge?  
 Ste se dogovorili o strategiji? Kakšna je bila?  
 Kaj vam je pomagalo najti rešitev?  
 Zakaj ste bili pri nalogi neuspešni? Kaj bi 

naslednjič storili drugače?  
 Kaj ste se pri tej nalogi naučili? 
 Kako ste si delili informacije? Ste imeli sistem? 
 Ali ste se pri tej nalogi naučili kakšnih posebnih 

lekcij?  

Uporaba v 
razredih 

matematika, logika  

Navdih Center za kompetence, Poznan, Poland 

Opombe 
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Delovni list: Noč v gorah  
 
Obzidje je bilo oddaljeno še nekaj kilometrov, ko je učeni Uzbek, 
svetovljan, Hodja Nassredin preveril položaj sonca. Ugotovil je, da mesta 
Bukhara ne bo dosegel pred sočnim zahodom. Takrat pa bodo zaklenili 
mestna vrata. Zato je zašel s poti in si med skalovjem našel prostor za 
spanje, kjer bo varen pred puščavskim vetrom. Razprl je odejo, legel 
nanjo in kmalu zaspal. 
 
Sredi noči je filozofa prebudil živahen pogovor, ki je prihajal izza skale. 
Menil je, da gre le za druge popotnike. Ker pa je bil po naravi radoveden, 
je prisluhnil pogovoru tujcev. Ni minilo dolgo, ko je postal hvaležen, da si 
je poiskal zavetje, skrito za skalovjem. Iz pogovora je razbral, da so 
njegovi sosedje roparji. Tudi oni so bili namenjeni v Bukhara-o. Vendar 
so imeli zle namene. Ni bilo težko razbrati, da neznanci prihajajo iz 
različnih držav, saj so govorili različne jezike. Hodja je skrit za skalami 
poslušal pogovor in si kmalu pridobil veliko informacij – imena roparjev, 
katere jezike govorijo. To so bile dragocene informacije. 
 
Začelo se je daniti. Hodja Nassredin se je potihoma izmuznil iz svojega 
zavetja in se s tihimi koraki odpravil proti mestu Bukhara. Želel je 
opozoriti poveljnika mestne straže, da bi lahko zaščitil miroljubne 
prebivalce in njihovo premoženje. Poznal je število roparjev, kot tudi 
njihova imena in kateri jezik govori vsak izmed njih. S temi informacijami 
mestne starešine ne bi smele imeti težav pri prepoznavanju zlobnežev. 
 
Ali veš kdo je govoril kateri jezik?  
 
Vprašanja: 
1. Ali sta Machomet in Abdul poznala jezik? 
2. Ali je Machomet znal govorit perzijski jezik? 
3. Ali je Turk znal govoriti armenski jezik? 
4. Kateri jezik je govoril Yusuf, če ni znal govoriti turškega jezika, vendar 
je lahko govoril z Machometom? 
5. Ali je Yusuf znal govoriti armenski jezik? 
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Delovni list: Komplet informacij 1 
 
Hodja pozna informacije: 
1. Vsak izmed zločincev govori dva jezika. 
2. Zločinci so se sporazumevali v perzijskem, turškem, grškem in 
armenskem jeziku.  
3. Machomet, čigar starši so Turki, ki živijo v Bosporus-u, se je z lahkoto 
sporazumeval z Yousuf-om. 
4. Salal, Abdul in Yousuf niso govorili istega jezika.  
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Delovni list: Komplet informacij 2 
 
Hodja pozna informacije: 
1. Nobenega od jezikov niso poznali vsi roparji. Zato se niso nikoli 
pogovarjali vsi naenkrat.  
2. Najmlajši med njimi je bil Salal, ki ni govoril perzijskega jezika, bil pa 
je prevajalec med Abdul-om in Machomet-om.  
3. Abdul-ov materni jezik je perzijski jezik.  
4. Istanbul na Bosporus-u je biser v kroni turškega sultana.  
 



 
 

66 PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 

www.softskillsatclass.eu 
 

 
 

Delovni list: Komplet informacij 3 
 
Hodja pozna informacije: 
1. Tolpa roparjev je imela 4 člane.  
2. Trije izmed roparjev so govoril isti jezik.  
3. Yousuf ni poznal nobene besede turškega jezika.  
4. Čez nekaj časa je Hodja ugotovil, da v tolpi ni nikogar, ki bi govoril 
tako armenski jezik kot turški jezik. 
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OGENJ IN VODA  
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Upoštevanje alternativ in 
ustreznih odločitev 

 

 

Reševanje problema 

 

Cilj 5. sprejemati primerne in kreativne rešitve  
6. premagati neuspeh  

Čas 45 minut 

Lokacija Zunanji prostori  

Viri in 
materiali 

Mesto, kjer bo postavljen ogenj (s pripravljenim 
rezervoarjem vode); v bližini naj bo vir vode – potok, 
reka ali ribnik (vir vode naj ne bo preblizu). Rezervoar 
vode odvisen od okoliščin (star sod, ipd.). 

 

Opis 

1. Na šolskem izletu se razred odloči, da bodo postavili taborni 
ogenj. Naberejo les in pripravijo večerni program, ki se bo 
izvajal ob ognju.  

2. Ko pade mrak, učitelj zbere učence okoli kurišča in jim razloži, 
da je prižig ognja odvisen od njih:  

"Preden prižgemo ogenj, morate prinesti dovolj vode in jo 
spraviti v rezervoar, da nam bo na voljo, v primeru da ogenj 
uide iz nadzora. Da mi dokažete, da ste lahko v gozdu sami, 
morate storiti naslednje: Napolnite rezervoar z vodo. Vodo 
prinesite iz bližnjega potoka. Za prenašanje vode ne smete 
uporabiti nobene posode, ampak samo stvari, ki jih imate na 
sebi in ki jih lahko najdete v okolici. Preden začnemo, se najprej 
pogovorimo o predlogih, kako bi izpeljali nalogo. Jaz pa se bo 
odločil ali bom predlog sprejel." 
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3. Učenci predstavijo predloge in učitelj zavrne vse brez izjeme. 
Učenci morajo sprejeti dejstvo, da so neuspešni in še naprej 
iskati nove alternative. Šele ko učenci izčrpajo vse alternative, 
jim učitelj dovoli, da uporabijo enega izmed primernih 
predlogov (kljub temu, da je ta predlog rešitve prej zavrnil). 
Učitelj določi časovni okvir (enako stori za razpravo) in učenci 
začnejo prenašati vodo. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Učenci morda ne bodo dovolj vztrajni pri iskanju 
novih predlogov; učitelj jih z zavračanjem 
predlogov demotivira. Vendar jih je ob tem 
potrebno motivirati in pripravit do tega, da poiščejo 
maksimalno število predlogov. Spodbuda je 
potreba tudi pri prenašanju vode, prav tako je 
potrebna pohvala ob zaključku naloge. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kaj je bilo pri opravljanju naloge lahko in kaj 

težko? Zakaj?  
 Bi lahko v prihodnje poiskali še kakšno 

rešitev?  
 Ste se pri tej nalogi naučili česa zanimivega? 
 Kaj vas je presenetilo?  

Uporaba v 
razredih šolski izlet 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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ON IN ONA  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev 

 

Reševanje 
problema 

 

Ovrednotenje 
rešitve 

Cilj 
 razmisliti o širših posledicah  
 analizirati problem  
 razpravljati o problemu in utemeljiti svoj pogled
 soočenje različnih mnenj  

Čas 45 minut 

Lokacija 
Notranji prostori, ki imajo tablo / zunanji prostori, kjer 
je dovolj prostora  

Viri in 
materiali 

Tabla in/ali večji prostor, na katerem se lahko piše, 
kreda in/ali flomaster, delovni list: Skrivnosti moških  

Alternativa: kartice, flomastri, lepljivi lističi, veliki list 
(flipchart)  

Opis 

1) Učitelj izbere ustrezno temo (glej prilogo), nariše Venn-ov diagram 
(2 ali 3 kroge, odvisno od potrebe). S seboj ima ustrezna vire 
(tiskani in drugi), za dodatno preverjanje informacij. Manj izkušeni 
učitelji si lahko pripravijo sklope aktualnih vprašanj.  

2) Učitelj razloži: 
"Če želimo biti uspešni pri reševanju problemov, ni dovolj samo, da 
zgodaj prepoznamo problem in ga znamo poimenovati. Potrebno ga 
je tudi oceniti in postaviti v kontekst. Za uspešno reševanje 
problemov obstaja metoda, ki jo bomo preskusili. Pomagala nam 
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bo analizirati problem ter preveriti, kako dobro lahko utemeljimo 
svoje poglede." 

3) Učitelj razdeli kopije delovnega lista: Skrivnosti moških in poda 
razredu navodilo, ki ga naj preberejo, preden nadaljuje:  

"V prvi krog zapišite tipične lastnosti moških. V drugi krog zapišite 
tipične lastnosti žensk. V primeru, da imajo oboji enake lastnosti, 
jih zapišite v predel, kjer se oba kroga prekrivata. Bodite pozorni 
na specifične lastnosti in razlike. Pa naj bodo fizične, psihološke ali 
mentalne. Utemeljite svoje poglede. Medtem, ko iščete lastnosti, si 
lahko pomagate z različnimi viri informacij." 

4) Medtem, ko razred razpravlja o lastnostih, ki so jih našli, jim učitelj 
postavlja podvprašanja, s katerimi skuša pri učencih spodbuditi 
poglede iz različnih zornih kotov in jih s tem motivirati za razpravo. 
Učence, ki bi se preveč razvneli v razpravi, učitelj pomiri s primeri 
iz vsakdanjega življenja.  

 
5) Učitelj zaključi dejavnost z zahvalo učencem za sodelovanje.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Manj izkušeni učitelji naj si sklope aktualnih 
vprašanj pripravijo vnaprej. 

 Uporaba primerov iz življenja sorodnikov in/ ali 
znanih oseb ni priporočljiva. 

 V primeru, da gre za občutljivo temo, je 
bistvenega pomena, da imajo pripravljene ustrezne 
primere in argumente. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj ste doumeli?  
 Bo, kar ste se naučili pri tej nalogi, uporabno v 

vsakdanjiku? 
 S kakšnimi občutki ste poslušali argumente 

drugih?  
 Na katerem področju bi lahko uporabili 

metodo? Kako pripomore pri reševanju 
problemov? 

 Ste se naučili česa novega (nove ugotovitve, 
izboljšane ideje, ipd.)?  

 
Predlogi za učitelje - Primer diagrama  
 A – Ona                 C  - Oni                  B - On                      
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Primer:    
nižje plačano delo višje plačano delo 
več maščobe, manj 
mišic 

mišice 

razmnoževalne celice v 
razmnoževalnem 
obdobju 

razmnoževalne celic 
skozi življenjsko dobo 

statistično daljše 
življenje 

statistično krajše 
življenje  

zmožnost 
večopravilnosti  

poudarek na eni 
aktivnosti  

pogosto joče  redko joče  
ženska opravila moška opravila 

 

Učenci navadno predstavijo približno 20 do 30 
lastnosti. Večinoma se strinjajo, da večina lastnosti 
velja za oba spola. Do največjih razlik prihaja na 
področju spolnosti – porod, menstruacija, ipd.  

Uporaba v 
razredih 

Venov diagram je uporaben pri razpravah ali 
spraševanju. Uporaben je pri soočenju idej, 
ugotovitev in pri razblinjanju zablod.  
 
Uporabnost pri več predmetih:  
Biologija – primerjava moški in ženska 
Geografija - Amerika v primerjavi z Azijo 
Kemija - sladkorji v primerjavi z maščobami v 
primerjavi z proteini 
Zgodovina - srednji vek v primerjavi z antiko 
Družbene vede – primerjava popolne in nepopolne 
družine 

Navdih 
 

Opombe 
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Delovni list: Skrivnosti moških  
 
 
Par je načrtoval lep večer v restavraciji. Uro pred odhodom si je žena 
začela urejati pričesko, lakirati nohte in se ličiti. Za to priložnost je 
kupila novo obleko. Vstopila je v njegovo sobo in vprašala: "Kako 
izgledam?" Brez, da bi dvignil pogled stran od časopisa, ji je 
odgovoril: "Super."  
Mož je končno vstal in se odpravil po ključe. Bila je razburjena: 
"Super!" To je vse, kar mi ima povedati?" Ko se je vrnil po torbo, mu 
je jasno pokazala svoje nezadovoljstvo z njegovim odzivom.  
 
"Ampak, saj sem ti rekel, da izgledaš super! Ne razumem, kaj bi še 
moral reči?" ji zmedeno pove. Ona mu odgovori "Sploh nisi opazil 
moje nove obleke. Nisi opazil, da sem si uredila pričesko. Nič, čisto 
nič." On povzdigne glas: "Veš kaj? Nikoli nisi zadovoljna. Nič ni dovolj 
dobro zate. Veš čas mi praviš da vse pokvarim."  
 
Nadaljujeta s prepirom in ona še vedno ne razume, kaj se je zgodilo. 
 
Zgodilo se je naslednje: Moški ne opazijo toliko detajlov kot ženske 
(barve, oblike, materiali). Razen kadar je govor o avtomobilih.  
 

 
 
Vir: Barbara de Angelis – Secrets About Men Every Woman Should 
Know (1991) 
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POGOSTITEV 
 

Starostna 
skupina Srednje šole, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev 

 

Reševanje 
problema 

 

Ovrednotenje 
rešitve 

 

Cilj 
 individualno reševati posamezne probleme  
 razviti logično mišljenje  
 razviti analitično mišljenje  

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Pogostitev diplomatov; Delovni list; 
Barvna pogostitev; pisala 

Opis 

1) Učitelj razloži: "V življenju se pogosto soočamo s problemi in/ali 
nalogami, ki jih lahko rešimo s pomočjo intuicije. Vendar pa se 
znajdemo tudi v situacijah, kjer za rešitev potrebujemo racionalen 
pristop in uporabo logike. Ali lahko naštejete nekaj takšnih 
situacij?" Učitelj lahko tudi sam poda primer, kot na primer Sudoku 
- zelo popularna miselna igra, pri kateri si z intuicijo ne moremo 
pomagati. "Naloge iz logike so pogosto tudi na univerzitetnih 
sprejemnih izpitih, zato je dobro, da jih znate reševati. V ta namen 
sem vam pripravil dve nalogi." Učitelj učencem razdeli delovni list: 
Barvna pogostitev. Učenci naj preberejo navodila in rešijo nalogo. 

2) Ko so končali, učitelj oceni njihove rešitve. Učitelj naj za lažjo 
vizualizacijo, na tablo preriše skico iz delovnega lista, in prosi enega 
izmed učencev, ki so uspešno rešili nalogo, da predstavi rešitev. 
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3) Za tem učitelj razdeli med učence delovni list: Pogostitev 
diplomatov. Ko so učenci rešili nalogo, naj se rešitev in način, kako 
so do rešitve prišli, predstavi na tabli. (Tako kot pri prejšnji nalogi.)

 

Tveganja in 
priporočila 

vizualizacija 

Povratne 
informacije 

Pomoč za učitelje: 

Barvna pogostitev – Rešitev: 

 

 

 

 

 

Pogostitev diplomatov - Odgovori: 

1a, 2e, 3c, 4a, 5e, 6d, 7c, 8c 

 

Uporaba v 
razredih 

matematika  

Navdih 
 

Opombe 
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Delovni list: BARVNA POGOSTITEV 

Zadolžen si za organizacijo poslovne pogostitve. Za mizo pravokotne 
oblike je potrebno posesti 10 gostov. Na vsaki od daljših stranic mize 
lahko sedijo 4 gostje, med tem, ko na krajših sedi po en gost. Ena izmed 
krajših stranic predstavlja čelo mize. Ti določiš, katera stran je to in kdo 
bo imel čast sedeti na tem mestu. Se ti zdi naloga lahka? Morda na prvi 
pogled, vendar je pri posedanju gostov potrebno upoštevati odnose med 
barvitimi povabljenci. Kdo se med sabo razume, kdo koga ne mara,... 
Upoštevati je potrebno naslednje: 

 Na čelu mize sedi daljnovidni direktor g. Zeleni, ki ga je potrebno 
takoj posesti.  

 Gospod Zeleni rad pogleda za lepimi mladimi dekleti in zato želi sedeti 
nasproti gospe Bele. Ona se s tem strinja, vendar vztraja, da na njeni 
desni sedi gospa Rjava, da bosta lahko klepetali o njuni najljubši 
nadaljevanki.  

 Gospod in gospa Rumena želita sedeti nasproti drug drugega. Tako 
bo lahko Gospa Rumena svojemu možu podtaknila nekaj hrane s 
svojega krožnika. Gospa Rumena je namreč na strogi dieti.  

 Desno od gospoda Rumenega sedi gospodična Modra, nasproti nje pa 
sedi gospod Vijolični.  

 Gospod Vijolični naj sedi na desni strani gospoda Zelenega, saj je 
njegov svetovalec. 

 Povabljena je tudi gospa Vijolična, ki se izredno sramuje dejstva, da 
njen mož pri jedi cmoka. Zato želi sedeti na isti strani mize kot on, a 
čim dlje stran od njega. 

 Gospod Vijolični sedi na levi strani Gospe Rumene.  
 Gospa Oranžna ne prenese govoričenja Gospe Rjave. Vendar pa bosta 

morali vseeno sedeti skupaj. Gospa Oranžna je gluha na levo uho, 
kar je dobro, saj bo na tej strani sedela gospa Rjava.  

 Zadnji sedež za mizo je rezerviran za gospoda Črnega, ki vedno 
zamuja, a je vseeno rad obdan ženskami. 

Zapiši sedežni red: 
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Delovni list: POGOSTITEV DIPLOMATOV 

7 diplomatov z vsega sveta je povabljenih na razkošno pogostitev. Uživali 
bodo v vrhunski hrani, ki jo je pripravil znani kuhar. Države, od koder 
prihajajo diplomati: Danska, Malezija, Avstralija, Nemčija, Italija, 
Brazilija in Francija.  

Za mizo so sedeži oštevilčeni v smeri urinega kazalca; od 1 do 7; na voljo 
so naslednji podatki: 

 Brazilka sedi zraven Francoza.  
 Malezijski gospod sedi zraven gospoda iz Danske in/ali gospe iz 

Nemčije.  
 Gospod iz Avstralije ne sedi niti zraven Francoza, niti zraven gospe iz 

Nemčije. 
 Gospa iz Italije sedi med gospodom iz Avstralije in gospodom iz 

Malezije.  
 Gospod iz Avstralije sedi na sedežu številka dva, na njegovi levi strani 

sedi gospa iz Italije.  

1. Če Danec sedi zraven Malezijskega diplomata, kdo sedi na stolu št 1?  
 Brazilka 
 Francoz  
 Italijanka 
 Danec 
 Ni mogoče določiti z gotovostjo  

2. Kdo bi lahko sedel na stolu številka 6?  
 Samo danski diplomat in/ali njegova kolegica iz Nemčije  
 Samo Francoz, Brazilka ali Danec  
 Samo Francoz, Brazilka ali gospa iz Nemčije  
 Samo gospa iz Nemčije, Danec ali Francoz  
 Francoz, Brazilka ali gospa iz Nemčije  

3. Na katerem stolu bi lahko sedel diplomat iz Danske?  
 Samo na st. 1  
 Samo na st. 5  
 Samo na st. 1,5 in 6  
 Samo na st. 1, 5 in 7  
 Samo na st. 1, 5, 6 in 7  

4. Katera trditev je zagotovo pravilna/napačna?  
4) Danec in/ali Brazilka sedi na stolu št. 1.  
5) Francoz lahko sedi na stolu številka 1, 6 ali 7.  
6) Gospa iz Nemčije ne sedi zraven kolegice iz Brazilije.  

 samo I. 
 samo II. 
 samo III. 
 I. in III. 
 II. in III. 
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5. Kdo bi lahko sedel zraven danskega diplomata?  

 Samo gospa iz Nemčije ali gospod iz Malezije 

 Gospa iz Nemčije, gospod iz Malezije in Francoz 

 Gospa iz Nemčije, Francoz, gospa iz Brazilije, gospod iz 
Avstralije 

 Gospod iz Malezije, gospod iz Avstralije, gospa iz Nemčije, 
gospa iz Brazilije  

 Gospod iz Malezije, gospod iz Avstralije, gospa iz Nemčije, 
Francoz  

 

6. Kdo zagotovo ne sedi zraven italijanske gospe?  
 Gospod iz Malezije in gospa iz Brazilije  
 Gospod iz Malezije, Danec in Francoz  
 Avstralec in gospod iz Malezije  
 Danec, gospa iz Nemčije, gospa iz Brazilije in Francoz  
 Ni mogoče določiti z gotovostjo 

 

7. Če sedi gospa iz Berlina na stolu številka 5, na katerem stolu sedi 
njen kolega iz Kopenhagna? 

 Ali št. 7 ali št. 1 
 Samo št. 5 
 Na številkah 6, 7, 1 
 Na nobenem od omenjenih številk  
 Ni mogoče določiti z gotovostjo 

 

8. V primeru, da nemški diplomat ne sedi na levi strani gospoda iz 
Malezije, kdo bi zagotovo sedel na desni strani Avstralca?  

 Francoz  
 Gospa iz Nemčije  
 Gospa iz Brazilije  
 Italijan  
 Ni mogoče določiti z gotovostjo 
  

Zapis stolov - odgovori: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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PREHOD DO ZNANJA  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev 

 

Reševanje 
problema 

 

Ovrednotenje 
rešitve 

Cilj 
 popestriti učno uro 
 najti rešitev v skupini  
 revizija  

Čas 15 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori  

Viri in 
materiali 

papir, škarje, ravnilo, dodatek za učitelje  

Opis 

1) Učitelj izbere teme, ki bi jih želel izvajati v razredu. Učencem pove, 
da bodo izvajali tekmovalno nalogo in jih razdeli v skupine. Vsaka 
skupina najde primeren prostor. Vsaka skupina prejme A5 list papirja, 
nekaj škarij in ravnilo. 
 
2) Učitelj razloži učencem, da je precej majhen kos papirja, ki so ga 
prejeli, njihov prehod do znanja. S škarjami morajo v list zarezati tako, 
da bodo napravili odprtino, skozi katero se bodo lahko stisnili vsi člani, 
eden za drugim. Prehod mora biti sestavljen iz neprekinjenega lista 
papirja. Ni dovoljeno napraviti več zarez in jih nato popraviti. Vsaka 
skupina je omejena na en list - v primeru, da so neuspešni, je zanje 
konec igre. Učenci lahko uporabljajo svoj papir, vendar jim učitelj to 
odsvetuje. Preden stopijo skozi prehod, ga morajo aktivirati. To storijo 
tako, da nanj zapišejo odgovore na vprašanja, ki jih je zastavil učitelj 
(npr. modalni glagoli, kosinusni izrek, žlahtni plini, 2. zakon 
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termodinamike, itd.). V idealni situaciji bi imela vsaka skupina svoje 
vprašanje za aktiviranje prehoda. Naloga je strogo omejena na 10 
minut.  
 
3) Učitelj prične vajo, nadzira čas in zagotavlja, da učenci upoštevajo 
pravila. Osredotoča se na to, ali so skupine izbrale strategijo in če, 
kakšno? Ali kateri član skupine vodi dejavnost, kakšna mera 
sodelovanje je vidna, ipd. Učitelj konča igro takrat, ko je prvi skupini 
uspelo iti skozi prehod do znanja.  
 
4) Sledi pregled. Učenci delijo izkušnje o tem, kako so se spopadli z 
nalogo. Opredelijo naj se ključni momenti, bodisi pozitivni ali negativni. 
Opredeli se medsebojna podpora. V primeru, da nobeni od skupin ni 
uspelo rešiti naloge, jim lahko pomaga učitelj. Usmeri naj jih v pravo 
smer. Jih spodbuja in vodi v smeri znanja in samorefleksije. Učenci naj 
sami ocenijo postopek in se iz njega učijo.  
 
5) Na koncu učitelj pregleda zapiske na papirju. Učencem se zahvali 
za sodelovanje.  

 
 

Tveganja in 
priporočila 

Ta vaja temelji na preizkušnjah in preverjanju. 
 
Uporabite lahko celo manjši list papirja. 
 
Učenci vedno želijo vedeti pravilno rešitev, in 
učitelj mora bit biti pripravljen na to. 
 
Obstaja nevarnost: Učenci se lahko tako poglobijo 
v nalogo da pozabijo na čas (10minut). Za to je 
naloga učitelja da pazi na čas.  
 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 S kakšnimi problemi ste se soočili pri reševanju 
naloge? 

 Vas je majhnost papirja kako omejevala?  
 Ste med vajo pomisli, da bi uporabili drugi list 

papirja?  
 Kaj vam je pomagalo pri nalogi?  
 Ste si naloge med sabo razdelili?  
 Je imela vaša skupina vodjo?  
 Ste se strinjali s strategijo? 
 
Za pravilno rešitev glejte dodatek.  
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Uporaba v 
razredih 

vsi predmeti, za namene ponavljanja snovi  

Navdih 
 

Opombe 
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Dodatek za učitelje:  
Pravilna rešitev: prepognite in zarežite po črti.  
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PROMETNI ZAMAŠEK  
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

 Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih odločitev 

Reševanje 
problema 

Cilj  rešiti logistični problem v skupini  

 razviti logično mišljenje  

Čas 10 – 20 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori  

Viri in 
materiali 

9 kvadratov, delovni list: Navodila  

Opis 

1. Učitelj na tla pripravi devet kvadratov (glej navodila na delovnem 
listu) in razdeli razred v dve skupini. Stojijo naj v smeri puščic. Obe 
skupini naj bosta obrnjeni v smeri belega kvadrata na sredini.  

2. Učitelj razloži, da se morata nasprotujoči si ekipi premikati (z leve 
proti desni in obratno) v skladu z naslednjimi navodili: 

 Prepovedano se je   
   premikati nazaj ali obrniti; 
    iti mimo igralca, ki je obrnjen v isto smer;  
    premikati se istočasno.  

 Igralec se mora premakniti na pozicijo, ki je odprta levo in 
spredaj (ne zadaj!) od njega. 
 Lahko gre mimo igralca, ki je obrnjen proti njemu, v 
kolikor je za njim odprto mesto. Ni dovoljeno iti mimo več 
kot enega igralca.  



 
 

 
KOMPETENCA ZA REŠEVANJE PROBLEMOV / DEJAVNOSTI  83 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

3. Učitelj zagotovi, da vsi razumejo pravila naloge in prične nalogo. 
Učenci nalogo izvajajo samostojno. Učitelj posreduje le v primeru, 
ko so igralci popolnoma izgubljeni in nezmožni premikanja.  

4. Na koncu naloge sledi kratka razprava.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Če je v razredu manj kot 8 učencev, je priporočljivo 
manjkajoče igralce nadomestiti s stvarmi.  

V primeru, da igralci obstanejo (prometni zamašek) 
in se nihče ne more več premakniti, se igra začne 
na novo.  

Skupine so na začetku pogosto zmedene, vendar 
navadno eden od članov skupine prevzame vlogo 
vodje in vodi skupino v smeri uspeha. Zato naj 
učitelj ne posreduje dokler to res ni potrebno. 

Pred začetkom te naloge priporočamo, da nalogo 
uprizorite na papirju, kjer namesto igralcev 
uporabite kovance.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj se vam je zdelo najbolj težavno?  
 Kako ste napredovali?  
 Kaj ste se naučili?  
 

Pomoč za učitelje – Rešitev: 

Za namen ilustracije smo kvadrate oštevilčili. Ne 
pozabite, da se lahko vsak od igralcev premika le v 
smeri njegove prvotne puščice. Puščice na 
kvadratih so za igralce obvezujoče samo na njihovih 
začetnih pozicijah, na začetku igre. 
 

Premiki: 

kvadrat 4,  
kvadrat 6, kvadrat 7, 
kvadrat 5, kvadrat 3, kvadrat 2,  
kvadrat 4, kvadrat 6, kvadrat 8, kvadrat 9,  
kvadrat 7, kvadrat 5, kvadrat 3, kvadrat 1,  
kvadrat 2, kvadrat 4, kvadrat 6, kvadrat 8,  
kvadrat 7, kvadrat 5. kvadrat 3, 
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kvadrat 4, kvadrat 6, 
kvadrat 5 

 
Razporeditev:  

L stran - 1 premik, D stran - 2 premika, L stran - 3 
premike D stran - 4 premike, L stran - 4 premike, 
D stran - 4 premike, L stran - 3 premike, D stran - 
2 premika, L stran - 1 premika. 

Uporaba v 
razredih 

matematika, športna vzgoja, šolski izlet  

 

Navdih www.inthinking.co.uk 

Opombe 
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Delovni list: Navodila  

 

Na tleh označite 9 kvadratov. Uporabite lahko barvni lepilni trak, kredo, 
ploščice, liste papirja. Končni rezultat naj izgleda tako:  

 

 
   1          2          3          4          5          6          7          8         9 

 

Opomba: Kvadrati so oštevilčeni samo na delovnem listu, za pomoč pri 
orientaciji.  
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RAZPRAVA O SEŽIGALNICI  
 

Starostn
a 
skupina    

Srednje šole, vsi letniki  

Kompet
enčne 
lastnosti 

Identifikacij
a problema 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev 

 

Reševanj
e 
problema 

 

Ovrednoten
je rešitve 

 

Cilj 

 preučiti informacije o problemu  
 argumentacija, ki temelji na znanju  
 oblikovati posameznikova stališča o problemu  
 braniti posameznikove posameznikova stališča  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori  

Viri in 
material
i 

delovni list: Sežigalnica, delovni list: Razprava o 
sežigalnici, delovni list: Dunajska sežigalnica, pisala, 
delovni zvezek, veliki list (flipchart) (en list za vsako 
skupino) 

Opis 

1. Učitelj učencem postavi sugestivna vprašanja, kot na primer:  
Zamislite si, da so na vašem vrtu zgradili sežigalnico odpadkov. 
Kaj bi vas pri gradnji le-te najbolj zanimalo?  
Od kod prihaja energija, ki jo uporabljamo za ogrevanje domov? 
Kako dolgo bodo še trajale svetovne zaloge premoga?  
Ali bi s sežiganjem odpadkov lahko proizvajali energijo? Kako? 
Uganite, koliko sežigalnic odpadkov je v Slovenji?  
In podobno.  
 
Navodila učencem so kratka. S tem se učitelj poskuša izogniti 
vplivanju na njihovo mnenje o temi.  
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2. Učenci navadno zavzamejo eno izmed treh pozicij: za, proti, 
neodločeni. Učitelj lahko učencem predlaga te tri pozicije ali jim 
pusti čas, da sami podajo končne pozicije (s pomočjo 
brainstorminga, ipd).  
 

3. Učenci imajo 3 minute časa, da samostojno zapišejo argumente za 
svoja stališča. Razumeti morajo, kaj je bistveno.  

 

4. Učenci naj se razdelijo v skupine, glede na stališče (pozicijo). 
Obstajale bodo skupine ZA, PROTI, NEODLOČENI. Morda še 
kakšna druga, odvisno od rezultatov brainstorminga. Skupine 
imajo 5 minut, da se odločijo, katere argumente bodo zapisale.  

 
5. Učitelj skupinam razdeli delovne liste. Delovni listi naj imajo, če je 

mogoče, podane dodatne informacije, fotografije ali članke o dani 
temi. Te lahko skupine uporabijo pri argumentaciji svojega 
stališča. Znotraj skupine zapišejo točke, ki podpirajo njihovo 
stališče. Vsaka skupina določi enega ali dva predstavnika, ki bosta 
točke predstavila.  

 
6. Učitelj povabi prvo skupino, da predstavi svoje argumente in s tem 

začne razpravo. Skupine se pri predstavitvi stališč izmenjujejo. 
Vsaka ima na voljo 2 minuti.  
 

7. Ko so skupine predstavile svoja stališča, se prične razprava. V 
razpravi imajo možnost sodelovati vsi posamezniki. Skupine z 
uporabo prepričljivih dejstev zagovarjajo svoja stališča. Ali pa z 
nasprotovanjem argumentom nasprotne skupine skušajo 
posameznike prepričati, da je njihovo stališče pravilno. Učitelj 
poskrbi, da ima vsaka skupina enako količino časa, da jasno 
predstavi svoja stališča. Učitelj lahko postavi dodatna vprašanja, 
kot na primer: Zakaj skupina za ne sprejme stališč skupine 
proti? Zakaj ni mogoče prepričati skupine proti, da ima skupina 
za pravilno stališče? Katera stališča se zdijo najbolj zanimiva 
skupini neodločenih? 
 

8. Če argumenti ene skupine prepričajo člana druge skupine, se jim 
ta lahko pridruži. Skupina, ki je utrpela izgubo, bo skušala obdržati 
ostale člane z dobro argumentacijo (preklinjanje ni dovoljeno). 
Med razpravo si učenci lahko delajo zapiske.  
 

9. Učitelj poskrbi, da učenci ne podležejo atmosferi razprave. 
Razprava naj ne postane osebni boj. Učenci lahko izražajo samo 
svoje stališče na dano temo, in ne na osebnost sošolcev iz druge 
skupine. Učenci v nasprotnih skupinah med seboj niso sovražniki.  



 
 

88 PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 

www.softskillsatclass.eu 
 

 
 

 
10. Ko je razprava končana, se vsak učenec odloči, kakšno je njegovo 

končno stališče. Skupine zapišejo svoje točke na veliki list 
(flipchart). S smiselnimi argumenti predstavijo svoja osnovna 
vodila.  
 

11. Vsaka skupina predstavi končna stališča. Učitelj ne sodi. Učencem 
se samo zahvali za delo in razredu pokaže zapisane točke. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Ta naloga učencem omogoča, da poglobljeno 
razmislijo o problemu. Priporočljivo je, da pravila 
razprave zapišete na veliki list (flipchart). Med 
nalogo so učenci izpostavljeni tristopenjskem učenju 
(izkušnje; uresničitev; refleksija). Nalogo se lahko 
izvaja v učilnici. V primeru, da se izvaja v 
računalniški učilnici, lahko učenci uporabljajo 
internet.   

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kako ste zadovoljni z rezultati razprave?  
 Kako ste zadovoljni z razvojem razprave?  
 Kaj bi naslednjič naredili drugače?  
 Kaj bi storili enako?  
 Kateri argument nasprotne skupine se vam je 

zdel najbolj zanimiv ali vas je najbolj presenetil? 

Uporaba v 
razredih 

Predmet: Okolje (Okoljevarstvo)  

Tema: Občinska sežigalnica odpadkov na mojem 
vrtu  

Navdih  Havířovský deník [online – newspaper]. 14.6.2011 
[cit. 14.6.2011]. Spalovna odpadů v Karviné 
(Incinerator at Karvina) 
<http://havirovsky.denik.cz/zpravy_region/201106
14spalovna_odpor.html> 
 
www.kic-odpady.cz [online]. 2.5.2011 [cit. 
14.6.2011]. Duel: Co přinese kraji spalovna? 
(Incinerator – what will it give to the region) 
<http://www.kic-odpady.cz/duel-co-prinese-kraji-
spalovna-aktualita.html> 
 
HÖNIG, Jindřich. Odpadové hospodářství [Managing 
waste - online]. 10.8.2006 [cit. 2011-07-18]. 



 
 

 
KOMPETENCA ZA REŠEVANJE PROBLEMOV / DEJAVNOSTI  89 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

Spalovny ano či ne? <http://odpadove-
hospodarstvi.net/?article=spalovny> 

Opombe  
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Delovni list: Sežigalnica  

Sežigalnica odpadkov v Bukovžlaku: Bo izboljšala ali poslabšala 
onesnaženje? 

Izgradnja sežigalnice v Bukovžlaku ne bo zmanjšala onesnaževanja 
zraka, ki ga povzroča industrija. Prav tako je slaba rešitev za ravnanje z 
odpadki. Nasprotniki sežigalnice opozarjajo, da bo spremenila emisije 
škodljivih snovi, kar pa bo za okolje še bolj nevarno. Na drugi strani pa 
zagovorniki sežigalnice pravijo, da so vse to laži. Milijarde, porabljene za 
gradnjo sežigalnice, bi lahko porabili za izdelavo okolju prijaznih toplarn 
ter za pomoč pri ločevanju bioloških odpadkov v gospodinjstvih. 

Morda bo na vrhu dimnika tudi kavarna  

Kot pozitiven primer se ponudi projekt Kopenhagenske sežigalnice. Na 
Danskem želijo na vrhu dimnika sežigalnice odpreti kavarno. Streho 
z naklonom pa uporabiti kot smučarsko progo.  

Več vreč, manj denarja.  

"Sežigalnica odpadkov je slaba naložba za okolje v regiji. Če bi sežigalnica 
postala alternativni vir energije za obstoječo toplarno v Celju, bi to 
dejansko zmanjšalo izpust žveplovega dioksida in dušikovih oksidov v 
zrak s strani toplarne. Vendar bi sežigalnica istočasno v zrak izpuščala 
veliko bolj nevarne težke kovine in organske snovi. Ta dejstva so podprta 
z izkušnjami mesta Liberec, kjer so zgraditi sežigalnico in jo povezali z 
obstoječo toplatno." trdi Henry Petrlik iz društva Arnika. 

Po njegovem mnenju bi bilo za lokalno okolje veliko bolje, če bi napravili 
obstoječo toplarno okolju bolj prijazno in če bi istočasno izboljšali pogoje 
za ločevanje odpadkov. Na ulice bi bilo potrebo postaviti rjave zabojnike, 
kamor bi domačini lahko odvrgli organske odpadke. Vendar se poraja 
vprašanje, kako prebivalce prisiliti, da začnejo ločevati odpadke?  
 
Petrlik ima odgovor. "Bilo bi dobro uporabiti izkušnje drugih držav, recimo 
Avstrije. Avstrijci ne plačujejo neposredno za odlaganje odpadkov. 
Plačujejo glede na število vrečk za smeti, ki jih porabijo. Če smeti ne 
razvrščajo in jih odlagajo vse v eno vrečo za smeti, porabijo veliko vreč 
in posledično plačajo več. Če pa poleg vreč za smeti uporabljajo tudi tiste 
za sortiranje odpadkov, porabijo manj navadnih vreč za smeti in 
posledično plačajo manj. Ni dvoma, da se lokalni prebivalci ne bi obnašali 
v skladu s temi pravili" je prepričan Petrlik. 
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IRC - Integrated Regional Centre 

IRC, ali z drugimi besedami, komunalna sežigalnica odpadkov, naj bi bila 
zgrajena na območju rudnika Barbara v Karvini na Češkem. Gradnja naj 
bi bila končana do leta 2015. Ocenjena vrednost gradnje je približno pet 
milijard CZK. Poleg posojila bi zanjo uporabili tudi sredstva iz 
operativnega programa "Okolje". 
 
Celoten spor se nanaša predvsem na področje, ki je predvideno za 
gradnjo sežigalnice. Regija Karviná velja za najbolj onesnažen del Češke. 
Neugodne razmere odlaganja povzročajo v zimskih mesecih inverzijo. 
Takrat se vsa onesnaženost, ki jo povzročajo industrija, gospodinjstva, 
promet in jeklarska dejavnost, skoncentrirajo blizu tal. V kritičnem 
obdobju so dovoljene meje za mikroskopske prašne delce, ki prenašajo 
težke in strupene kovine v zraku, večkratno presežene. 

Regionalni kot tudi nacionalni organi prisegajo, da bo sežigalnica 
izpolnjevala stroge kriterije o izpustih in odpadkih, proizvedenih 
v komunalni sežigalnici odpadkov. Če sežigalnice ne bi dosegala 
določenih kriterijev, ne bi mogla delovati. 
Novak pravi: "Ponavljam, znova in znova, da bo sežigalnica proizvajala 
veliko manjše količine onesnaženja, kot jih obstoječa toplarna, ki se 
nahaja le nekaj sto metrov od predlaganega mesta gradnje. Pepel iz 
sežigalnice bo uporabljen kot gradbeni material. Toplarna bo še vedno 
obratovala, saj sežigalnica sama ne bo mogla proizvesti dovolj energije, 
da bi zadovoljila povpraševanje v zimskem času. Vendar pa bo delovanje 
toplarne zagotovo zmanjšano v času nekurilne sezone. Poleg vsega bomo 
prihranili tudi pri nakupu dragega premoga, ki bo nadomeščen z odpadki, 
ki bi sicer pristali na odlagališču. 

Ekologi pa vztrajajo pri nezaupanju v obljube, da bo investitor izpolnil vsa 
merila. Dvomijo v to, da bodo podatki, ki bodo prišli v pridelavo v 
Karvina, samo iz območja Moravsko-Silesijske regije. Vztrajajo da bo 
sežigalnica doprinesla k onesnaževanju zraka, vključno z dioksini in 
ostalimi škodljivimi in trdimi odpadki, ki bodo nastali ob sežiganju.  
 
Strokovnjak za odpadke Petrlik je jasen: "Prepričan sem, da regija ne 
potrebuje sežigalnice. Odpadke morajo pogosteje ločevati, razporejati in 
reciklirati. Najpomembnejša stvar, ki naj bo predstavljena v regiji, pa naj 
bo kompostiranje." 
 
Poleg tega javnost vedno bolj zanima, zakaj je potrebno sežigalnico 
zgraditi ravno na že tako zelo onesnaženem območju Karvina. Novak 
odgovarja: "Sežigalnico moramo zgraditi tu, saj predstavlja vir energije 
za področje. Sežigalnica bo proizvajala toploto, ki jo potrebujemo za 
lokalno oskrbo. Sežigalnica bo uporabljala obstoječe distribucijsko 
omrežje. " 
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Delovni list: Razprava o sežigalnici  
 

Ali regija potrebuje občinsko sežigalnico odpadkov? Na to in druga 
vprašanja sta odgovarjala Miroslav Novak, namestnik guvernerja 
Moravsko-Silesijske regije, in Vaclav Gavlovský, predsednik eko-Frygato 
Civilnega Združenja Karvina. 

Časopis MF DNES je zanju pripravil 6 vprašanj: 

* Ali regija potrebuje občinsko sežigalnico odpadkov oz. tako 
imenovani Integrated Regional Centre (IRC)? Zakaj da ali zakaj 
ne? 

M. N.: Nedvomno. Komunalno sežigalnico odpadkov so v regiji začeli 
graditi že v preteklosti, vendar je, zaradi sprememb družbene ureditve 
v 80. letih 20. stoletja, niso nikoli dokončali. Brez pridobivanja energije 
iz odpadkov naša država ne bo sposobna izpolnjevati svojih obveznosti 
do Evropske unije, v smislu omejevanja odlagališč in povečanja uporabe 
odpadkov. In nenazadnje regije ne želimo dodatno obremnjevati z novimi 
odpadki. Državljanov ne moremo iz danes na jutri reprogramirati in 
navaditi, da proizvajajo manj odpadkov (vendar k temu vseeno 
stremimo). Različne ideologije "brez odpadkov" ne morejo delovati v 
bližnji prihodnosti, to je neumnost.  

V. G.: Regija zagotovo potrebuje celosten center za upravljanje z 
odpadki. Vendar poudarjam, da mora biti kompleks objektov za 
odstranjevanje odpadkov, vključno s sežiganjem odpadkov, ki jih ni moč 
ponovno uporabiti. Vendar takšen center ni sežigalnica. Svetovni 
strokovnjaki na tem področju pravijo, da sežiganje komunalnih odpadkov 
ni rešitev za obstoječa odlagališča, in sam se strinjam z njim. Oboji imajo 
svoje slabosti. Zato se v tehnično razvitem svetu večino odpadkov 
reciklira, medtem ko se sežiga samo neuporabne ostanke. Poleg tega se 
morate zavedati še nečesa: Predvidena kapaciteta sežigalnice v Karvini 
je enaka 18% vseh sežigalnic komunalnih odpadkov v Kanadi. To je 
država z več kot 33 milijoni prebivalcev. 

*  
V preteklosti so regionalne oblasti absolutno vztrajale, da se bo 
objekt imenoval "integrirani center" (kot združevanje različnih 
vrst razvrščanja in naknadnega ravnanja z odpadki), v katerem 
bo sežigalnica predstavljala pomemben del. Danes pa se zdi, da 
govorijo le še o sežigalnici. Ali to pomeni, da bo namesto 
integriranega centra, objekt le sežigalnica za proizvodnjo toplote 
in električne energije? 
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M. N.: Še vedno vztrajajmo pri tem. Projekt ima različne faze. Priprava 
sežigalnice - ne bojim se uporabljati te besede, čeprav je v besednjaku 
nekaterih aktivistov to umazana beseda - je le ena izmed številnih drugih 
faz. Kot so na primer to ugotovitev presoje vplivov na okolje, odobritev 
con, ipd. Sežigalnica bi bila del regionalnega integriranega sistema. Če 
želite zaprositi za subvencijo iz operativnega programa "Okolje", je 
potreben kompleksen sistem, vključno s predlogom za razširitev sistema 
ločenega zbiranja odpadkov. Preprosto povedano, smo v procesu priprave 
materialov za sežigalnico, po katerem bo sledil drugi deli sistema - 
logistika zbiranja odpadkov ali kako povečati ločevanje odpadkov na 
njihovem mestu nastajanja.  

V. G.: Tu vidim velik problem. Po razpoložljivih uradnih informacijah bodo 
v sežigalnico prihajali komunalni odpadki iz Karvine in "okolice". Odpadke 
iz območji Ostrava, Frýdek-Místek, Havirov ali Opava, bodo naložili na 
tovornjake in jih pripeljali v sežigalnico. Vsakršno omenjanje "sortiranja" 
se začne in konča na vhodni točki, kjer se smeti stehtajo. Upravljajec bi 
s strokovnim očesom pregledal tovornjak in brez kakršne koli naknadne 
kemične analize odločil, v katero kategorijo spadajo odpadki. In ali so na 
tovornjaku tudi nevarni odpadki.  

*BO IRC kot novi vir onesnaževanja še poslabšal stanje v že tako 
močno onesnaženi Karvini? 

M. N.: Zagotovo ne. Če kdo trdi drugače, laže. Po končani izgradnji bo 
sežigalnica nadomestila četrtino proizvodnje toplarne Barbara. Če so vsi 
kazalci izmerjenih emisij iz sežigalnice v primerjavi s proizvodnjo toplote 
boljši od tistih v toplarni, lahko predvidevamo le, da bodo emisije nižje 
kot so danes. Z neizgradnjo sežigalnice bi tako le ohranjali slabe razmere, 
brez možnosti za izboljšanje. Somestje Karvina in Havirov ne more ostati 
brez toplote.  

V. G.: Ne vidim težave z absolutno količino emisij. V primerjavi s tisto, 
recimo, ki jo v zrak spušča Arcelor Mittal, to ni problem. Problem je v 
izpustu nevarnih snovi, ki so pričakovane v luči parametrov sežigalnice 
na Karvini (temperatura dimne cevi, višina dimnika). Problem je v 
emisijah, ki vplivajo na območje v bližini sežigalnice. Odločitev lobija, ki 
ima z gradnjo IRC na Karvini materialno interes, je nepremišljena. Ti 
ljudje z gradnjo de facto zagotavljajo nadaljnje lokalno onesnaževanje 
zraka, ki je že tako največje, ne samo na Češkem, ampak tudi v Evropi. 
Onesnaženje seveda prinaša povečanje števila obolenj z mnogimi zelo 
resnimi boleznimi (ki se bodo pokazale šele v prihodnosti) na lokalni 
ravni, ki vplivajo na današnje generacije, njihove otroke in njihove vnuke. 
Ne samo plinov izpuščenih v ozračje, ampak tudi stranskih proizvodov, 
deponirani na odlagališčih in odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi! 
Le redki govorijo o nevarnih trdnih odpadkih, odpadnih voda in lokalnih 
pogojih za njihovo shranjevanje in odlaganje. 
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* Ali bo, delovanje IRC prineslo še kakšne druge vplive na okolje, 
na primer, hrup tovornjakov (ki so obremenjeni z odpadki, ki 
prihajajo, sem in tja, jih raztovorijo in zapustijo mesto), 
neprijeten vonj, in podobno? 

M. N.: Zelo malo. Trenutno tovorna vozila uporabljajo iste poti, da 
pripeljejo svoje tovore do bližnjega odlagališča na Horni Sucha. Enako je 
z vonjem. Tovornjaki z odpadki so že tam, in v primeru sežigalnice bi bili 
odpadki shranjeni v vakumu v bunkerjih. Zato smradu ni. Sedaj pa 
poskusite obiskati odlagališče v poletnih mesecih. 

V. G.: Seveda pa bo prometa več. Več tovornjakov bo vozilo ne samo 
skozi Karvino, ampak tudi skozi Petrvald in druga mesta ter vasi. Povečan 
promet bo povzročalo tudi odvažanje strankih produktov, ki bodo nastali 
pri sežigu, kot je žlindra, ki spada v kategorijo nevarnih odpadkov. 
 
* Dalkia Corporation bo kupila energijo, proizvedeno iz odpadkov 
v višini več kot milijon gigajoulov na leto. Ali to pomeni, da bo 
delovanje toplarne na Karvini omejeno? 

M. N.: Da, to sem omenil že prej.  

V. G.: Dalkia je neodvisna družba z omejeno odgovornostjo. Kako bi jo 
lahko kdo prisilil, da omeji proizvodnjo z zaprtjem toplarne, samo zato, 
ker je na trgu še en ponudnik? To je samo še ena izmišljotina, z namenom 
zavajanja javnosti.  

 * Kaj pozitivnega in kaj negativnega bo predlagana IRC prinesla 
z vidika lokalnih prebivalcev in v regiji? 

M. N.: To bi bila rešitev za ravnanje s komunalnimi odpadki v regiji za 
obdobje več let. Največjo prednost vidim v tem, da bi močno zmanjšanja 
odlaganja odpadkov, tako bi se odpravila zdravstvena tveganja, prostor 
bi se prihranil za druge namene - boljša uporaba zemljišč ali celo boljša 
struktura celotnega sistema ravnanja s komunalnimi odpadki v smislu 
krepitve ločitevanja odpadkov, ki se lahko ponovno uporabijo. 
Nenazadnje bi bila pozitivna zamenjava primarnih virov za proizvajanje 
toplote z nečim, kar bi drugače pristalo na odlagališču. Negativne strani? 
Sam jih ne vidim. Samo morda to, da je o sežigalnici govora že dvajset 
let, v tem času pa smo v tej regiji zakopali osem milijonov ton odpadkov, 
medtem ko smo drugje po nepotrebnem kopali premog. Kdor zna sešteti 
eno z drugim bo prišel do lastnih zaključkov.  

V. G.: Ne vidim nobenih pozitivnih rezultatov. Problem obsega zemljišč, 
napolnjenih z odpadki, se bo preobrazil v problem povečanih emisij v 
regij, skupaj z neizogibnim odlaganjem dodatnih nevarnih odpadkov. Za 
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reševanje tega pa bo potrebnih še več investicij. Kljub manjši količini 
komunalnih odpadkov na odlagališčih, pa se bo povečala količina žlindre 
v celotni Moravsko-Silesijski regiji. Glede na razpoložljive informacije je 
sežiganje nesortiranih komunalnih odpadkov dvakrat dražje kot sedanje 
odlaganje. Tako se lahko zgodi, in osebno sem prepričan, da se bo, da se 
bodo pristojbine za zbiranje komunalnih odpadkov zvišale. Preprosto: 
Zgorelo bo več denarja.  

***  
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Delovni list: Sežigalnica na Dunaju  
 
Spittelau, sežigalnica odpadkov, je toplotna tovarna za obdelavo 
odpadkov. Nahaja se na Dunaju in je bila zgrajena leta 1971. Potem, ko 
je bila uničena v požaru leta 1987, jo je ponovno zasnoval znani arhittekt 
in umetnik Friedensreich Hundertwasser. 
 
Nahaja se v severnem delu mesta v bližini Donave Canal, in je ena od 
treh tovarn v lasti Wien Energie. S proizvodnjo 460 MW je tovarna drugi 
največji dobavitelj energije za ogrevalni sistem avstrijske prestolnice. 
 
Tovarna je bila obnovljena v letih 1986-1989. Zmanjšali so izpust pare, 
vpeljali denitrifikacijo in znižali dioksine. Tako danes velja za okolju 
prijazno tovarno. Istočasno je zunanji videz toplarne preoblikoval 
Friedensreich Hundertwasser. Danes izstopa med okoliškimi 
industrijskimi objekti, in je postala turistična atrakcija. Imenovana je tako 
čudna kot absolutno fantastična! 
 
                          

 
 
 
Vir: 
http://planergo.com/en/sights/Spittelau-Waste-Incinerator-Plant/ 
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RIBJA KOST  
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčn
e lastnosti 

Iskanje in preverjanje informacij, potrebnih za 
reševanje problema 

 

Cilj 

 opustiti stereotipe 
 naučiti se pogledati na problem iz različnih zornih 

kotov  
 spoznat in naučiti se uporabljati tehniko Ishikawa 

diagrama  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori  

Viri in 
materiali 

Veliki list (flipchart), flomastri, voščenke  

 

Opis 

1) Učitelj učencem predstavi tehniko Ishikawa diagrama: 

Pri reševanju problemov je pogost vzrok za neuspeh napačna 
diagnoza vzrokov. Namesto, da bi reševali jedro problema, se 
ukvarjamo s simptomi. Ker ima večina problemov več različnih 
vzrokov, zanje obstaja več različnih rešitev. Na probleme 
pogosto gledamo samo z vidika posledic in s tem zanemarimo 
ostale vzroke ali učinke. Na primer, nekdo predstavi svoj 
problem "Ne morem na koncert svoje najljubše glasbene 
skupine," kot razlog poda "Sem brez denarja." Vendar pa je to, 
da je brez denarja v resnici samo posledica (učinek) dejstva da, 
»Slabo ravnam z denarjem. Takoj, ko ga imam, ga zapravim." 

Takšni situaciji bi se lahko izognili tako, da bi pogledali globje v 
problem, identificirali njegove osnovne vidike, določili njegovo 
jedro, izpostavili njegove vzroke in si zastavili način, kako 
problem rešiti.  
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Diagram Ishikawa nam je lahko v takšnem primeru v pomoč. 
Kaoru Ishikawa spada, zaradi svojega pionirskega dela in 
učinkovitega managementa v kawasaški ladjedelnici, med 
ustanovitelje modernega managementa. Njegovi diagrami, ki 
spominjajo na ribjo kost, so postali popularni v 60. letih 20. 
stoletja. Ti diagrami so odlično orodje za ločitev vzrokov od 
učinkov problema in nam s tem pomagajo videti širšo sliko. 
Ustvariti in razumeti Ishikawa diagram je preprosto. Pri procesu 
lahko sodeluje večje število ljudi.  

2) Kako narediti Ishikawa diagram (ribja kost): 

a) Definirajte problem (tj. učinek) in ga zapišite na desno stran 
ustrezno velikega lista papirja. Narišite glavno horizontalo črto.  

b) Na levo stran lista zapišite glavna področja problema; pogosto 
so to ljudje (drugi ali jaz), metode, materiali, mehanizmi, okolje 
ipd.  

c) Razmislite o glavnih vzrokih problema. Določite jim področja. 
Potrebna je natančna opredelitev posameznih vzrokov. Zapišite 
"vzroke za vzroke". Zapisujte jih tako dolgo, dokler niso vidne 
njihove korenine. Tako opredmeteni vzroki problemov se lahko 
pričnejo reševati.  

d) Diagram je mišljen kot "živi dokument", ki se spreminja z 
dodajanjem novih idej in informacij, medtem ko rešujemo 
probleme. 

e) S točkami ocenite pomembnost posameznega vzroka, da 
boste tako ugotovili, kateri so najpomembnejši. 

3) Učitelj učencem razloži, da bodo lahko na konkretnem 
primeru sami poskusili napraviti Ishikawa diagram. Poskušajo 
naj ugotoviti, zakaj število ljudi s prekomerno težo v državi 
narašča. Kakšen je vzrok za to? Za dano nalogo imajo učenci 5 
minut.  

4) Ko poteče 5 minut, učitelj razdeli učence na skupine (3-
5 članov). Vsaka skupina naj nariše diagram vzrokov za 
debelost v državi, ki vsebuje oceno vzrokov za težavo, kakor 
tudi približno 5 rešitev za dani problem. Skupine imajo za delo 
20 minut časa.  

5) Vsaka skupina predstavi rezultate.  

6) Sledi analiza rezultatov. Skupaj preverijo, kako so se 
odrezale posamezne skupine. Če je na voljo še nekaj časa, 
lahko v razredu pričnemo pogovor na temo zdravega 
življenjskega stila. 
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Tveganja in 
priporočila 

Pomoč učiteljem: 
 
Kaoru Ishikawa (1915 – 1989), 
japonski profesor in inovator na 
področju kakovostnega managementa.  
 
 
 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ste med izdelavo diagrama prišli do kakšnih novih 
pogledov?  

 Ali ste zadovoljni z rezultati skupinskega dela?  
 Vam je Ishikawa diagram pomagal določiti vzroke 

problema?  
 Kako ste prišli do idej za rešitev danega problema? 
 Kaj se vam je zdelo zanimivo pri predstavitvah 

ostalih skupin?  
 Kako bi to metodo uporabili v vsakdanjem 

življenju?  
 

 

Uporaba v 
razredih 

 
Tehnika je uporabna pri reševanju vseh vrst problemov, 
s katerimi se učenci soočajo v razredu, tako pri učni 
snovi kot pri medsebojnih odnosih.  
Npr.: 
Biologija – velik upad števila žab v naravi 
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Zgodovina – padec rimskega imperija, vzroki za 2. 
svetovno vojno 
Politologija – državljansko nezaupanje v vlado  

 
Navdih 
 

 

Opombe 

 
 
 
 

 



 
 

 
KOMPETENCA ZA REŠEVANJE PROBLEMOV / DEJAVNOSTI  101 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

SELITEV  
 

Starostna skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih 
odločitev  

 

Reševanje 
problema 

 

Ovrednotenje 
rešitve 

 

Cilj  najti rešitve primerne za dano situacijo 

 zmožnost samo ocene  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori  

Viri in materiali 
delovni list: Selitev, delovni zvezek, pisala, 
veliki list (flipchart) za vsako skupino, 
flomastri  

Opis 

1. Učitelj razdeli razred na skupine (3 učenci v skupini) in jim razloži: 
Jack in Martin sta sošolca. Po koncu počitnic bosta pričela s 
študijem. Univerza je daleč stran od njunega doma in, ker se ne 
želita vsak dan voziti tja in nazaj, si morata poiskati novo 
stanovanje. Kot večina študentov, nimata veliko denarja. Zato 
poskušata najti najcenejšo možnost za selitev v najemniško 
stanovanje."  

2. Učitelj razdeli kopije delovnih listov in učencem naroči, naj pozorno 
preberejo navodila, preden pričnejo z delom v skupinah. 

3. Ko so končali, vsaka izmed skupin predstavi svojo rešitev, vključno 
z grafičnim načrtom. Učitelj in učenci nato ocenijo, kako uporabni 
so podani predlogi rešitev.  
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Tveganja in 
priporočila 

Dolgotrajna razprava o podanih rešitvah.  

Učenci lahko nalogo opravljajo tudi
samostojno.  

Povratne informacije  

Uporaba v razredu matematika 

Navdih 
KIRST, Werner; DIEKMEIER, Ulrich. Trénink 
tvořivosti. (Creativity Training) Praha, Portál, 
1998 

Opombe  
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Delovni list: Selitev  
 

Jack in Martin sta sošolca. Po koncu počitnic bosta pričela s študijem. 
Univerza je daleč stran od njunega doma in, ker se ne želita vsak dan 
voziti tja in nazaj, si morata poiskati novo stanovanje. Kot večina 
študentov nimata veliko denarja. Zato poskušata najti najcenejšo 
možnost za selitev v najemniško stanovanje. 
 
1. Poskusite jima pomagati načrtovati selitev tako, da ne bo zamud, ki bi 

zvišale stroške selitve. 
 
2. Zapišite posamezne korake selitve in ocenite, koliko bodo stali.  
 
3. Z iskanjem povezav skušajte ugotoviti, kako bi lahko nekatere od 

podanih korakov združili.  
 
4. Pripravite grafično predstavitev svojega načrta. Narišite ga na veliki 

list (flipchart).  
 

Čas je denar in denar je zanju zelo pomemben. Selila se bosta s 
tovornjakom od točke A in B, kjer živita sedaj, do točke Z, kamor se 
selita.  
 

Lastnik tovornjaka živi na »Startu«.  

 Vožnja od A do Starta traja 60 min. 

(58km)  

 Vožnja od B do Starta traja 30 min. 

(33km)  

 Vožnja od A do B traja 60 min. (50km)  

 Vožnja od A do Z traja 120 min. (112km)  

 Vožnja od B do Z traja 120 min. (110 km)  

 Nalaganje na točki A traja 90 min.  

 Nalaganje na točki B traja 120 min. 

 Razlaganje na točki Z traja 150 min. 

 Čas odmora za kosilo: 30 min.  

 Razlagati ne smejo začeti, preden je ura 

13.30.  

HUMMINGBIRD 

CENIK 

 

 

ura čakanja 7,40 
EUR 

ura nalaganja 
11,10 EUR  

ura razlaganja 
11,10 EUR 

cena 
prevoženega 

kilometra  

1,07 EUR za 1 
km. 
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SEMAFOR 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

 Upoštevanje alternativ in 
ustreznih odločitev 

Reševanje problema 

Cilj 
 naučiti se, kako oceniti in dokončati nalogo  

 naučiti se, kako sprejeti ukrepe v primeru 
neuspeha  

Čas 20 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori  

Viri in 
materiali 

listi papirja in/ali tabla, pisala, majhna žoga, štoparica 

Opis 

1. Učitelj prinese v razred manjšo žogo (tenis žogico ali žogo 
primerljive velikosti). Učencem razloži: "Žogo bom vrgel enemu od vas. 
Vaša naloga je, da se vsi (celoten razred) dotaknete žoge v najkrajšem 
možnem času." Brez obotavljanja vrže žogo enemu od učencev in nato 
meri čas, kako dolgo traja, da se žoge dotaknejo vsi učenci. (V prvem 
krogu naloge si učenci navadno žogo podajajo med sabo. Ker niso 
pripravljeni na nalogo, žoga večkrat pade na tla.) 
 
2. Ko učenci vrnejo žogo učitelju, ta razloži: "Sedaj, ko poznate nalogo, 
bomo poskusili še enkrat." Ne odgovarja na vprašanja ali podaja 
nadaljnje razlage. Žogo takoj vrže enemu od učencev. Meri čas in ga 
zabeleži na tablo.  
 
3. V naslednjih dveh krogih naloge učitelj učencem razloži metodo 
Semafor. Za lažje razumevanje uporabi barvne kroge.  
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Metoda semafor pomaga pri oceni dejavnost, ki je v teku ali pa se je 
ravno pričela. Omogoča nam opredeliti šibke točke, ki jih moramo 
izboljšati. Hkrati pa potrdi tisto, kar delamo pravilno in bi bilo dobro, da 
pri aktivnosti ohranimo. Pri tej metodi moramo odgovoriti na tri 
osnovna vprašanja: 
 

Rdeča barva na semaforju zastavi vprašanje: Kaj naj storim 
naslednjič? Razmisliti moramo, kaj smo naredili dobro in kje 
nam je spodletelo. Učitelj v luč na semaforju zapiše STOP.  
 
 
Pri opravljanju naloge so bili morda trenutki ali dejanja, za 
katera nismo prepričani ali so bili dobri ali slabi. Katere naj 
obdržimo in katere zavržemo? Dobro moramo premisliti in 
sprejeti odločitev. Ali ponovno preverimo nekatera dejanja. 
V rumeno luč na semaforju učitelj zapiše POZOR – PREVERI. 
 
Zadnja je zelena barva - Kaj je bilo dobro opravljeno? Tu 
naštejemo kaj je bilo dobro in moramo ponoviti v naslednjem 
krogu. Gre za "dobro izkušnjo", ki naj jo uporabimo tudi 
naslednjič. Učitelj v luč na semaforju zapiše OBDRŽI.  

 
4. Ko je razlaga končana, se učitelj z učenci pogovori o njihovi zadnji 
nalogi z žogo. Omenjenim izkušnjam dodeli barve.  
 
5. Po dveh krogih in končani oceni naloge, učitelj naznani, da bodo 
odigrali še en krog. Učenci naj s skupnimi močmi pripravijo strategijo, 
kako nadaljevati in doseči najboljši rezultat. Pomagajo naj si z 
zapisanim na tabli.  
 
6. Ko so učenci pripravljeni, učitelj vrže žogo in začne meriti čas. Če 
učencem ne uspe končati naloge v najkrajšem času, učitelj vodi učence 
do pravilne rešitve. Najhitrejši način, da se vsi učenci dotaknejo žoge 
je, da se zberejo okoli učitelja in ko ta vrže žogo prvemu učencu, vsi 
sežejo proti žogi in se je dotaknejo. 
 
7. Učitelj zaključi: To je bila preprosta, a uporabna naloga, pri kateri 
smo uporabili metodo Semafor. Ta metoda je lahko splošno koristna pri 
reševanju različnih nalog. To se lahko potrdi tako, da metodo uporabijo 
pri drugih aktivnostih v razredu. 

 

 

Tveganja in 
priporočila 

Najpomembneje je, da se naloga zastavi pravilno: 
"Vsi se bodo dotaknili žoge v najkrajšem možnem 
času." Učitelj se namenoma izogne uporabi besed 
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kot "vrže" ali "poda", da s tem ne zmede učencev 
ali jih odvrne od pravilne rešitve. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

Kje vam je spodletelo? Na kakšne ovire ste 
naleteli? 
Na katerih delih naloge niste prepričani ali vam je 
uspelo ali ne?  
O čem morate premisliti ali želite to ponoviti ali 
ne?  
Kaj je odprto za razpravo o tem ali deluje? Kaj 
morate preveriti? 
Kaj je zagotovo delovalo? 
Katere dejavnosti bi radi obdržali in jih ponovili 
naslednjič?  

 
 
 

Primer zapisa na tabli: 
 

STOP   
Žoga je zaporedoma padla na tla, bili 
smo postavljeni preveč narazen, v 
napoto je bila miza, nismo popolnoma 
razumeli naloge.  
 
POZOR  
Ali je bolje, da stojimo, kadar mečemo 
žogo, PREVERIMO ali je bolje, kadar 
stojimo bliže skupaj in si žogo podamo 
iz roke v roko namesto, da jo 
mečemo.  
 
OBDRŽI 
Poklical bom ime tistega sošolca, 
kateremu bom podal žogo, da bo ta 
pripravljen.  

 

Uporaba v 
razredih 

Naloga je uporabna pri vseh šolskih aktivnostih, 
pri katerih sodelujejo učenci. Najbolje ustreza 
dejavnostim, kjer se učenci pridobivajo nove 
izkušnje, npr.: 

Kako ste se lotili priprave poročila? 

Kako vam je bil všeč šolski izlet? 
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Kako ste se odrezali pri preverjanju znanja ob 
koncu semestra? 
Kako ste se odrezali na poskusni maturi? 

Kaj ste pri pisanju eseja storili dobro in kaj ne 
najbolje? 
Kakšen je vaš načrt za pripravo na maturo? 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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SPOŠTOVANJE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

Iskanje in 
preverjanje 
informacij, 
potrebnih za 
reševanje 
problema 

      
 

Reševanje problema 

Cilj 

 samostojno širše razmišljanje  
 analizirati problem  
 razpravljati o problemu in poskrbeti za 

argumentacijo lastnih videnj  
 razumeti posebnosti in razlike med ljudmi ter jih 

tudi spoštovati  

Čas 90 - 135 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

delovni list: Vprašalnik, tabla, pisala, papir  

Opis 

1) Učitelj prične nalogo s predpostavko, da učenci vedo, kaj pomenijo 
izrazi: kulturna raznolikost, narodnost, deklaracija o 
človekovih pravicah in svoboščinah, strpnost in spoštovanje.
Učenci najprej izpolnijo kratek anonimen vprašalnik na temo 
strpnosti v šoli. Učitelj nato preveri odgovore in za razpravo izbere 
dobre ali slabe teme. (Učna ura 1) 

2) Učitelj razdeli učence v skupine z največ štirimi člani. Učenci 
pravijo scenarije za kratke odlomke (največ 5 minut). Tematika naj 
se navezuje na probleme in teme iz vprašalnika. Vsak odlomek naj 
prikazuje situacijo, v kateri oseba ni spoštovana, je osramočena, 
ipd. V odlomku naj se problematična situacija razreši. Učenci naj 



 
 

 
KOMPETENCA ZA REŠEVANJE PROBLEMOV / DEJAVNOSTI  109 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

pokažejo, kako bi oni rešili dano situacijo in čemu bi jo rešili na 
izbrani način. Učenci ustvarjajo scenarij skozi vso uro. Učitelj naj 
bo prisoten in pripravljen, da nudi nasvete ali pomoč. Učitelj ves 
čas skrbno nadzoruje potek. (Učna ura 2)  

3) Skupine odigrajo svoje odlomke. Učitelj si zapisuje z namenom, 
da bo podal analizo problema in učencem posredoval povratne 
informacije. Po vsakem odlomku z razredom razpravlja o temi 
odlomka in osvetli probleme ter kako jih rešiti. Na koncu lahko 
učenci glasujejo o tem, katera problematika se jim je zdela najbolj 
zanimiva in katera rešitev najboljša.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Učitelj se mora zavedati občutljivosti tematike. 
Odgovori v vprašalniku so lahko zaskrbljujoči in 
morda bo potrebno obvestiti šolskega psihologa 
ali socialnega delavca.  

Ta naloga je bila kljub temu, da za izvajanje 
potrebuje ogromno časa, že večkrat uspešno 
izvedena. Učencem se ne zdi le zabavna, ampak 
tudi zelo koristna. 

Pogoste teme odlomkov, ki jih pripravijo učenci:
ustrahovanje, spolna diskriminacija, 
nespoštovanje potreb starejših, izguba službe 
zaradi bolezni, rasna diskriminacija.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj ste spoznali?  
 Katero novo znanje boste prenesli v 

vsakdanje življenje? 
 Kakšne občutke ste imeli med 

poslušanje argumentov ostalih 
učencev? 

 Kje drugje bi lahko uporabili to metodo 
in kako pripomore pri reševanju 
problemov? 

 Ste se naučili česa novega (novo 
znanje, razbiti miti, nove ideje, ipd.)?  

Uporaba v razredih družbene vede 

Navdih AQS Citizenship, Nelson, 2010 

Opombe 
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Delovni list: Vprašalnik  
 
SPOŠTOVANJE  
 
Odgovori na postavljena vprašanja:  
 
1) Nič ni narobe, če se norčujemo iz nekoga in slabo govorimo o 
njem, dokler to počnemo za njegovim hrbtom?  
 
 
 
 
 
 

 
2) Kako se medsebojno nespoštovanje izraža v vašem 
razredu?  

 
 
 
 
 
 

 
3) Kakšne so prednosti druženja s prijatelji, ki so si med 
seboj različni?  

 
 
 
 
 
 

 
4) Kaj vam ni všeč pri obnašanju nekaterih sošolcev?  

 
 
 
 
 
 

 
5) Menite, da je na naši šoli prisoten rasizem? Kako se 
izraža?  
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6) Zakaj menite, da se ljudje bojijo razlik? Podajte primer:  
 
 
 
 
 
 

 
7) Ali učenci na šoli izražajo neprimerne komentarje o svojih 
sošolcih? Kakšne?  

 
 
 
 
 
 
 

 
8) Ste bili kdaj žrtev žaljivih komentarjev ali sramovanja?  

 
 
 
 
 
 
 

 
9) Ste se od svojega sošolca kdaj naučili kaj novega o drugi 
kulturi? 

 
 
 
 
 
 
 

 
10) Kakšne obveznosti menite, da imate do sošolcev?  
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STANJE NUJNOSTI  
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

 

Upoštevanje 
alternativ in 

ustreznih 
odločitev 

 

Reševanje 
problema 

 

Cilj 

 preveriti sposobnost oblikovanja rešitev v stresnih 
situacijah  

 preveriti sposobnost delovanja v stresnih situacijah 

 pridobiti praktične izkušnje iz premagovanja ovir  

Čas 

 
45 minut 

 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

delovni list: Stanje nujnosti, manjši listi papirja (kartice 
velikosti A6)  

Opis 

1) Pred začetkom naloge učitelj izbere eno izmed podanih aktivnosti na
delovnem listu: Stanje nujnosti. Pripravi zadostno število kopij za vse 
učence v razredu. Pripravi tudi zadostno število manjših listov papirja 
(kartice velikosti A6). 

2) Učitelj razloži učencem, da bodo pri tej nalogi skušali najti najboljšo 
rešitev za problem, podan na delovnem listu. Rešitev bodo iskali tako 
dolgo, dokler ne bodo našli najboljše. Vaja je lahko zastavljena kot 
tekmovanje, kjer učitelj na koncu podeli majhne nagrade. Vsak 
učenec prejme delovni list z istim problemom. Učenci naj dobro 
preberejo navodila, njihova naloga pa je, da v 20 minutah poiščejo 
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najboljšo rešitev za dani problem. Učenec zapiše rešitev na 
pripravljen listič in ga odda učitelju. Učitelj oceni rešitev.   

3) Učenci učitelju podajajo predloge rešitve v poljubnem vrstnem redu. 
Ko ima učenec primerno rešitev, počaka, da je učitelj prost in mu 
predstavi rešitev.  

4) Učitelj učencem razdeli delovni list: Stanje nujnosti in manjši list 
papirja. Učenci naj nalogo v nekaj minutah preberejo, tako da jo bodo 
vsi razumeli. Učitelj poudari, da se učenci med reševanjem naloge 
med seboj ne smejo pogovarjati. Naloga se prične.  

5) Ko učenec učitelju prinese rešitev, jo učitelj prebere, premisli in 
zavrne. Od učitelja je odvisno ali bo učencu razložil, zakaj je njegovo 
rešitev zavrnil. V primeru, da se učenec začne z učiteljem prepirati, 
ga učitelj odslovi in mu naroči, naj poišče novo rešitev. Učencu 
ponudi nov list papirja, sam pa si diskretno zapiše število neuspelih 
poskusov vsakega učenca. 

6) Učitelj tako zavrača vse rešitve, vse dokler učencem ne zmanjka 
rešitev, ali je preteklo 20 minut. Učitelj naj bo pozoren, da mu vsak 
učenec vsakič predstavi novo idejo, ne samo rahlo spremenjeno 
verzijo že prej predstavljene ideje. V tem primeru učitelj učenca 
zavrne, in opozori, naj mu predstavlja samo res originalne rešitve. 

7) Ko poteče čas, se naloga zaključi in učitelj razglasi zmagovalca. 
Zmagovalec ni učenec z najboljšim predlogom rešitve, ampak 
učenec, ki je predstavil največ originalnih predlogov rešitve. Sledi 
analiza, kjer učitelj učence usmerja v razumevanje, da so med vajo 
doživeli neuspeh in zavrnitev. Sedaj se bolje zavedajo, kako 
reagirajo, kadar so frustrirani, in kako se s frustracijo spopadejo. 
Učitelj vpraša učence ali jih neuspeh motivira, poveča njihovo 
kreativnost, ali jim predstavlja izziv? Ali pa zaradi neuspeha 
podležejo samopomilovanju in pesimizmu, pri čemer njihova 
motivacija popolnoma upade? Učitelj in učenci nato definirajo ovire 
pri dobrem delovanju, notranje in zunanje, ki so jih srečali med 
reševanjem naloge. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Pri izvajanju te naloge so povratne informacije 
nujne. Učitelj naj razloži, da njegov namen pri vaji 
ni bil frustracija učencev, temveč je na praktičnem 
primeru želel prikazati situacijo, v kateri vdaja ni 
mogoča. V življenju se pogosto soočamo s 
problemi, zgodi se, da smo zavrnjeni, znajdemo se 
pred, na prvi pogled, nepremostljivimi ovirami. 
Vendar moramo, če želimo biti uspešni, vse te 
ovire premagati. Učitelj naj predstavi nekaj znanih 
osebnosti, ki so uspeli predvsem zaradi svoje 
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vztrajnosti. Predstavi naj nekaj znanstvenikov, na 
primer Alfreda Nobela, izumitelja dinamita.  

 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Vam je uspelo najti rešitev? 
 Koliko predlogov ste predstavili? 
 Se vam je med izvajanjem naloge spremenila 

stopnja motivacije in zakaj? 
 Kako ste se počutili med izvajanjem naloge? 

Kaj je povzročalo te občutke? 
 Kaj je bilo prijetno in kaj je bilo neprijetno? 
 Kaj je bilo lahko in kaj je bilo težko? 
 Kaj in kako močno je vplivalo na vašo 

zmogljivost? 
 Na kakšne ovire ste naleteli?  
 Kako ste se soočili s frustracijo? 
 Kakšen je bil po vaše mnenju namen vaje? 

Uporaba v 
razredih 

Vsaka tema je primerna za izvajanje te naloge. 
Izberete temo, ki je povezana s šolskim 
predmetom, ali temo, ki se navezuje na dejansko 
dogajanje v razredu. 

 
Navdih  
 

 

Opombe 
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Delovni list: Stanje nujnosti 
 
 

Situacija 1: 

S sošolci ste se odločili za končni izlet v Londonu. Pred odhodom ste v 
skupni fond vsi skupaj prispevali precejšno vsoto denarja. Fond bo pokril 
stroške prevoza, nočitve in vstopnin za muzeje in galerije. Ogledali si 
boste Tower Bridge, vojaški muzej (Imperial War Museum) in stolpnico 
Gherkin. S potovalnim agentom ste se dogovorili, da v naprej plačate 
prevoz, ostale stroške pa boste poravnali, ko prispete na destinacijo. Ob 
prihodu v London ugotovite, da je vaš denarni fond izginil. Vse, kar imate 
plačano, je prevoz nazaj domov čez 5 dni. Do takrat se morate znajti. Kaj 
boste storili? Kako boste našli prenočišče? Kako boste plačali za ostale 
stroške? 

Predstavitve svoje predloge učitelju.  

---------------------------------------------
---------------------------------------------
-------- 

 

 
 
 
 
 
 
Situacija 2: 

Vaša šola sodeluje v programu izmenjave učencev. Pred več tedni vam 
je razrednik sporočil, da na obisk prihaja skupina Norvežanov in vas 
prosil, da pripravite program aktivnosti in zanimivosti za čas njihovega 
obiska. Strinjali ste se z nalogo, vendar ste z pripravo odlašali. Čas hitro 
teče. Petek zjutraj je in vi še vedno niste pripravili ničesar. Razrednik vas 
povabi na sestanek med glavnim odmorom, da mu predstavite program 
za goste. Kaj bi morda zanimalo Norvežane?  

Svoje predloge predstavi učitelju.  
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Situacija 3: 

 
Vaše šolsko igrišče je že nekaj časa potrebno prenove. Šoli je uspelo 
pridobiti subvencijo za prenovo, a mora biti končana (in denar porabljen) 
v naslednjih šestdesetih dneh. Vendar pa šola še vedno nima izdelanih 
načrtov za novo igrišče. Nihče ne ve, kako naj bi izgledalo novo igrišče, 
katera igrala in pripomočke naj se postavi, kakršen bo nov tloris igrišča. 
Preizkusi svoje sposobnosti in skušaj čim hitreje pripraviti ustrezno 
rešitev! 

 

Svoje predloge predstavi učitelju.  
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ALI ZNATE Z UGANKAMI? 
 

Starostna 
skupina  Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti   

Upoštevanje 
alternativnih in 
ustreznih odločitev 

 

Reševanje problema 

 

Cilji  

 doseči potrpežljivost in metodičen pristop k 
iskanju rešitve 

 znati zaprositi za pomoč, ko to potrebujete 

 vaditi sodelovanje 

Čas  45 minut 

Lokacija Notranji prostori  

Viri in 
materiali Delovni list: Besedne uganke 

Opis  

1) Učitelj pove učencem, da sledi preizkus delovanja njihovih 
možganov z ugankami. Reče:  

»Jaz bom končal vajo šele, ko boste vsi z njo zaključili."  

2) Možno je predpostaviti, da vsi učenci ne bodo našli rešitve – 
ključ je v sodelovanju, pomagati drug drugemu. To se seveda 
ne pove naglas. (Tistim, ki se jim »zatakne«, lahko prosijo za 
pomoč bolj uspešne sošolce, ki jim lahko v zameno pomoč tudi 
ponudijo. Vsi učenci se lahko prosto gibljejo po učilnici).  

3) Če se zgodi, da so uspešnejši učenci hitri pri reševanju 
problema, medtem, ko se drugi z njim še vedno težko 
spoprijemajo, lahko učitelj ponudi namig:  

»Ali obstaja možnost, da vsi rešite uganko, kljub temu, da ste 
nekateri že končali?« 
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4) Ko enkrat zaključijo, najprej predstavijo svoje rešitve tisti, ki 
so uganko rešili hitro. Sledi razprava, ki mora biti koristna in 
osvetliti rešitev problema. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Besedne uganke izbere učitelj glede na 
primernost; zadnja naj bo anagram -  zabavno, 
vendar težko... 

Učitelj opazuje učence pri delu; pri tej vaji je 
pomemben del, da zaprosijo za pomoč. Učitelj 
mora biti predvsem pozoren na tiste, ki vidno 
neradi pomagajo, kot tudi na tiste, ki težko 
sprejmejo pomoč. V razpravi, ki sledi, lahko 
postavlja vprašanja, ki se nanašajo na tako vrsto 
obnašanja, brez da poimenuje učenca, na 
katerega se to nanaša.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Ste bili uspešni?  
 Kako vam je šlo?  
 Katera uganka je bila težka in katera vam je 

bila lahka? 
 Ste s težavo prosili za pomoč? 
 So vam sošolci pomagali? 
 Vam je kdo zavrnil pomoč? 
 Vam je šlo na živce, ko vas je kdo prosil za 

pomoč? 
 Kako ste rešili nastalo situacijo? 

Rešitve: 
1. Picasso, Rembrandt, Rubens  
2. Venus, Mars, Saturn, Jupiter  
3. Volkswagen  
4. Beethoven, Chopin, Mozart  
5. kickbox (QUIRK BUXOM JOKER QUACK CUBIT 
SKUNK  VISOR)  
6. SILENT; LIVES; DIRTY ROOM; THE 
CLASSROOM; OLD WEST ACTION; A ROPE ENDS 
IT; THE FINE GAME OF NIL 

Uporaba v 
razredih 

Materni jezik, izbirni predmeti, tuji jeziki 
(angleščina, drugi ustrezni) 

Opombe 
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Delovni list: BESEDNE UGANKE (pri angleščini) 
 
 
 
 

1. Tukaj so pomešani trije priimki znanih slikarjev (»pokojni belci«). 
Ugotovi, kdo so bili!  

SNIRMUBETABPRSRCNADESO 
 

 
 
2. Razvrsti črke v posamezni besedi, da boš dobil njihov pravi 

pomen. Vse se nanašajo na eno področje. 
 

SNUVE   SRAM   STUNAR   ERITUPJ 
 

 
 
3. Nekatere črke iz abecede manjkajo, da bi dobili ime blagovne 

znamke avtomobila.  
 

BCDFHIJMPQRTUXYZ 
 

 
 
4. V vsaki besedi manjka ista črka, s pomočjo katere boste dobili 

priimke znanih skladateljev (ponovno »mrtvi beli možje«)  
 

NEHEVETB    NPCHI    MATRZ 
 

 
 
5. V vsaki manjka ena črka; zamenjajte ? z ustrezno črko, da dobite 

pravo besedo, nato pa iz teh črk ustvarite novo besedo. 
  
QU?RK    BU?OM    JO?ER     QUA?K     CU?IT     
S?UNK     VIS?R    

 
 

 
6. Poglejmo, kako dobri ste v prepoznavanju anagramov: z uporabo 

spodaj navedenih besed in/ali izrazov, poskusite oblikovati novo 
besedo/izraz (lahko tudi poved).  

LISTEN  ELVIS      DORMITORY
 SCHOOLMASTER      CLINT EASTWOOD   
DESPERATION  THE MEANING OF LIFE 
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STRUPENI PLIN  
  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema 

Upoštevanje 
alternativ in 

ustreznih 
odločitev 

Reševanje 
problema 

Ovrednotenje 
rešitve 

Cilj 
 razviti sposobnosti reševanja problemov  
 uporabiti znanje fizike in kemije  
 spodbuditi logično mišljenje  

Čas 5 - 15 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori  

Viri in 
materiali 

 
delovni list: Strupeni plin  

Opis 

1) Namen naloge je uvod v predstavitev pri temi gostote plinov. 
Reševanje detektivske zgodbe bo učence pritegnilo in jih motiviralo.

2) Učitelj razdeli učence v manjše skupine. Vsaka skupina prejme 
delovni listi in rešuje nalogo samostojno. Njihova naloga je ugotoviti, 
kako je Inšpektor Ferrett ugotovil, da so mu lagali. 

3) Učitelj dopusti skupinam, da se pogovorijo o nalogi, preden zapiše 
njihove rešitve na tablo. 

4)  Vsaka izmed skupin predstavi svojo rešitev in kako so do nje prišli. 
Učitelj nagradi skupine s pravilno rešitvijo (ali skoraj pravilno 
rešitvijo). 

5) Učitelj skupinam postavi vprašanja o njihovi izkušnji z reševanjem 
naloge in vprašanja, ki so povezana s snovjo, ki se jo bodo učili. Na 
koncu naloži prostovoljno domačo nalogo: “Ali bi si znali izmisliti 
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podobno zgodbo, pri kateri bi uporabili fizikalne in kemijske pojave? 
Zakaj ne poizkusite?” 

 

Tveganja in 
priporočila 

 

Povratne 
informacije 

Pomoč učiteljem – Rešitev: 
Propan-butan (naftni plin) je strupen, vendar je plin 
težji od zraka (ima višjo gostoto). Zato “pade” na 
tla. Vzrok za smrt ni bila zadušitev, saj je žrtev 
spala na zgornjem delu pograda. Delavec, ki je spal 
na spodnjem delu, je preživel.  
 

Vprašanja za razpravo: 

 Je bila naloga zahtevna? 
 Ste razrešili nalogo? So vam podane 

informacije pomagale? (Narednik Petraeus-
ove informacije o rezervoarju, balonih, ipd.).  

 Kako to, da je inšpektor takoj osumil delavca? 
 Kakšen je pravilen odgovor? 
 Je ta zgodba lahko uporabna v vsakdanjem 

življenju? Bi lahko osnovali nasvet, kako se 
izogniti zadušitvi z naftnim plinom?  

Uporaba v 
razredih 

Ta naloga je uporabna pri predmetu kemije in fizike. 
Ostale uporabne teme: teža in gostota, odsev 
svetlobe v ogledalu, nihalo, magnetizem, 
izgorevanje, ipd.  

Navdih VESELÝ, M. Případy inspektora Kopřivy. Praha: 
Portál, 2005. ISBN 80-7367-027-5 

Opombe 
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Delovni list: Strupeni plin 
 
Zgodaj zjutraj sta se Inšpektor Ferrett in narednik Petraeus peljala proti 
samskemu domu za gradbene delavce. Kamor je seglo oko, je bilo videti 
samo blatne poti, luže umazane vode ter les in gradbeni material, ki je 
ležal vsepovsod. 
 
“David, saj nisi resen!“ se je pritožil inšpektor. “Obut imam novi par 
čevljev in res jih ne želim uničiti. “ 
 
“Razumem, naj zapeljem še malo naprej. A dvomim, da bo pot kaj 
boljša,” je odgovoril rahlo razdraženi Petraeus. “Skušajte ostati nad 
tlemi.“ 
 
“Ostati nad tlemi – to bi pa rad videl! V roki bi moral držati veliko balonov, 
da bi me dvignili nad ta nered,” je odgovoril inšpektor Ferrett. 
 
Stopila sta iz avta in se s pazljivimi koraki odpravila po blatni poti proti 
samskemu domu, kjer je ležalo truplo. Žrtev je bil tuji delavec, ki je, ležeč 
na zgornjem delu pograda, izgledal, kakor da bi pravkar zaspal. In tudi 
je, za vedno.  
 
Poleg pograda je bila v sobi samo še miza z dvema stoloma, peč na naftni 
plin (propan–butan) in pa majhen hladilnik. Spodnji del pograda je bil 
nepostlan.  
 
“Je kdo spal na spodnjem delu pograda?” je vprašal inšpektor. 
 
“Da, jaz.” Je odgovoril delavec, ki je stal na hodniku in opazoval.  
 
”Ti, pridi sem in povej, kaj se je tu zgodilo,” je inšpektor ukazal delavcu, 
ki je prav tako izgledal kot tujec.  
 
“Imel sem srečo, da sem spal na spodnjem delu pograda“ je s pretiranim 
navdušenjem razložil delavec.“ Če bi spal tam zgoraj kot Petro, bi umrl 
tudi jaz.” 
 
“Kaj hočeš povedati s tem? Kaj se je tu pravzaprav zgodilo? Mislil sem, 
da je umrl v spanju.” 
 
“Zadušil se je. S plinom. Brez dvoma sem, da je plin puščal iz peči vso 
noč. Saj veste kako je s plinom, puf, in gre v zrak,” je pokazal proti stropu 
delavec. 
 
“Tako je,” se je nasmehnil Petraeus, “tako kot baloni. Kakor sva se prej 
pogovarjala, šef.” 
 



 
 

 
KOMPETENCA ZA REŠEVANJE PROBLEMOV / DEJAVNOSTI  123 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

“Točno tako,” se je strinjal delavec. “In ker je Petro spal zgoraj, se je 
ubožec zadušil.” 
 
 
Narednik je pokazal na peč: “Inšpektor, to je tank za naftni plin.” Šef ni 
bil zadovoljen: “Brez tvoje pomoči, Petraeus, ne vem, če bi ga opazil. Ko 
pa si ga ravno omenil, ali ne veš, da se imenuje rezervoar in ne tank?” 
 
“Oh seveda vem. Spomnim pa se tudi, da smo se pri urah kemije naučili, 
da je ta plin strupen in eksploziven.” 
 
“Še dobro, da ni nihče prižgal vžigalice. Vse bi lahko pognalo v zrak!” je 
inšpektor še naprej dražil Petraeus-a. 
 
Plin je torej puščal, se dvignil proti stropu in zadušil tvojega sodelavca? 
Je Petraeus vprašal delavca.  
 
“Da, točno tako,” je delavec odgovoril hitro in brez vidne zaskrbljenosti. 
 
Inšpektor Ferrett je bil nekaj časa tiho, nato pa se je obrnil k delavcu in 
dejal: “Hvala ti za tako lepo zgodbo. Sploh nisi slaba priča. Sedaj vem da 
si nam lagal. Če bi bil res vznemirjen zaradi smrti sodelavca, nam ne bi 
lagal. Aretiran si.” 
 
Vprašanje: Kako in glede česa je delavec lagal?  
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URE 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki  

Kompeten
čne 
lastnosti 

Identifikacija 
problema

 

Iskanje in 
preverjanje 
informacij, 
potrebnih za 
reševanje 
problema 

 

Reševanje 
problema

 

Ovrednote
nje rešitve

 

Cilj 
 motivirati  
 pripraviti razred na reševanje problemov pri učni uri  
 podpreti logično mišljenje  

Čas približno 10 minut  

Lokacija Notranji/zunanji prostori 

Viri in 
materiali delovni list z nalogami 

Opis 

1) Ta naloga spada med tako imenovane ogrevalne naloge. To so 
kratkotrajne aktivnosti, s katerimi učence pripravimo na določeno 
obsežnejšo nalogo, ki sledi.  

 
2) V skladu s snovjo pri predmetu, učitelj med ogrevalnimi nalogami 

izbere najbolj primerno. 
 
3) Učitelj se sam odloči ali bo nalogo predstavil na začetku učne ure 

ali ob koncu ustnega preverjanja znana. Nalogo predstavi s 
pomočjo projekcije in/ali s kopijami delovnega lista, ki jih razdeli 
med učence. Učenci se nato lotijo reševanja naloge.  

 
4) Učitelj opazuje napredek učencev pri reševanju naloge (učitelj naj 

učencem pred začetkom reševanja postavi časovni okvir). Ko je 
večina učencev nalogo že rešila, učitelj povabi najhitrejše, da 
predstavijo rešitve.  



 
 

 
KOMPETENCA ZA REŠEVANJE PROBLEMOV / DEJAVNOSTI  125 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PRI POUKU 

 

 
5) Rešitev naj bo skladna s tehnikami in načini mišljenja, ki jih je od 

učencev zahteval učitelj. Učitelj lahko dano nalogo primerja z 
nalogo, ki jo je razred že opravil, tako da izpostavi skupne točke in 
povezave med nalogama.  

 
6) Na koncu naloge učenci (s pomočjo učitelja) ocenijo, katera nova 

znanja so pridobili.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Na začetku vsi učenci ne bodo navdušeni nad 
reševanjem logičnih nalog, vendar se bo to s 
časom spremenilo. Reševanje teh nalog dobro 
vpliva na zadovoljstvo in samozavest učencev. 
Učitelj naj pozorno spremlja časovni okvir. V 
primeru, da imajo učenci problem z reševanjem 
naloge, jim lahko poda nasvete ali namige, kako 
rešiti nalogo. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste napredovali? 
 Kakšna je povezava med nalogo in snovjo, ki 

smo jo obravnavali danes? 
 Kaj vam je bilo najtežje? 
 Kaj bi naslednjič naredili drugače?  
 Katere druge naloge z urami bi še lahko 

uporabili? 

Uporaba v 
razredih 

matematika, fizika, slovenščina, umetnost in ostali 
predmeti (odvisno od individualnih nalog) 

Navdih  

Opombe  
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Naloge pomnjenja  
 
Ta naloga se izvaja, kadar želite razredu predstaviti novo snov, ki je 
povezana s pomnjenjem, in kadar želite dvigniti raven pozornosti 
učencev. 
 
Učencem za čas ene minute pokažite sliko/projekcijo več različnih ur. 
Nato sliko / projekcijo zakrite, učenci pa naj zapišejo čas, ki ga je kazala 
vsaka od ur. Pomembno je tudi, da čas na urah zapišejo v pravilnem 
vrstnem redu. Nalogo lahko naredite zahtevnejšo tako, da čas na urah ne 
nastavite samo na polno uro. V primeru, da želite nalogo narediti še bolj 
zahtevno, naj učenci ure tudi narišejo.  
 

 
Učencem lahko zastavite tudi dodatna vprašanja:  
 
- Ali so vse ure kazale čas med 12.00 in 13.00?(D) 
- Sta vsaj dve uri izgledali enako?(N) 
- Koliko ur je imelo na številčnici arabska števila?(1) 
- Je imela katera izmed ur na številčnici rimske številke?(D)  
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Preverjanje pozornosti in zbranosti  
 
Ta naloga se izvaja, kadar želite spodbuditi pozornost in osredotočenost 
v razredu.  
 
Na koliko slikah je ura 1.00? Na koliko slikah je ura med 2.00 in 7.00? Na 
koliko slikah ura kaže polno uro? Na koliko slikah je ura manj kot X.30? 
. 
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Naloge iz logike  
 
Ta naloga je priročna za ogrevanje, kadar boste razredu kasneje zadali 
nalogo odprtega tipa, pri kateri lahko pridejo do rešitve na več različnih 
načinov.   
 
 
 
Katera izmed ur kaže točen čas? Dve uri kažeta čas z zamikom 15 min, 
preostale ure pa prehitevajo. 
 

 
Pravilen odgovor: B 
 
 
V katerem od danih krajev se nahajaš? Dve izmed ur kažeta čas, ki je 7h 
pred časom v tvojem kraju, ena pa prikazuje čas 7 ur za časom v kraju, 
kjer se nahajaš. 

 
Pravilen odgovor: London 
 
Pri tej nalogi ni potreben zemljevid s časovnimi pasovi. Gre za klasično 
nalogo iz logike.  
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Naloga iz logike z iskanjem podatkov  
 
Ta naloga je priročna za ogrevanje, preden bodo morali učenci pridobiti 
in pravilno predelati novo znanje.  
 
V Parizu je ura 13.00. Povežite preostale ure s pravilnim mestom, 
katerega čas kažejo. 
 

 
 
Pri tej nalogi učenci potrebujejo zemljevid s časovnimi pasovi. Poleg 
logičnega mišljenja je pri tej nalogi potrebno tudi pravilno pridobiti in 
uporabiti novo znanje.  
 
Pravilen odgovor: Los Angeles, Rio de Janeiro, Peking, Sydney. 
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Logično zaporedje  
 
Pri tej nalogi učenec preizkuša svojo sposobnost poiskati prvilni odgovor in si 
pogumno prizadeva, da najde rešitev, čeprav se ta morda zdi zapletena. Naloga je 
priročna za izvajanj,e preden boste obravnavali snov, ki deluje zapletena.  
 
Kakšen čas bo prikazan na naslednji (četrti) uri? 
 

 
Naloge iz logičnega zaporedja so pogosto prisotne na različnih preverjanjih znanja 
(IQ test, sprejemni izpiti, intervju za službo, ipd.), zato je pomembno, da jih znamo 
reševati. S takšnimi nalogami spodbujamo in razvijamo logično razmišljanje, zato 
so primerne za izvajanje, preden učitelj učencem naloži nalogo odprtega tipa, pri 
kateri so jim znane samo osnovne informacije in željeni cilj.  
 
Podan je še en primer, tokrat z uporabo igralnih kart. Piščite manjkajočo karto. 
 

 
Nalogo lahko olajšamo s tem, da učencem podamo možnosti pravilnega odgovora: 
 

 
Pravilen odgovor:  

 
 
Rešitev: 

1. Barvno zaporedje kart:  
2. V vsaki vrstici je seštevek 14; vsaka izmed podob je predstavljena 3x.  
3. V vsakem stolpcu je seštevek 14, karte so v zaporedju, vsaka podoba je 
predstavljena 3x. 
4. Lažja razlaga: Seštevek dveh nižjih vrednosti v vrstici poda najvišji seštevek; 
vsota stolpcev je 14; vsaka podoba je v vsakem stolpcu 3x. 
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Preizkus domišljije 
 
Ta naloga je priročna za ogrevanje pred izvajanjem kreativnih aktivnosti, 
kot na primer pisanje esejev, pisanje pesmi, slikanje, ipd.  
 
Nove, nenavadne naloge, ki zahtevajo kreativne rešitve, pomagajo 
ojačati sinapse med nevroni in tako izboljšajo intelektualno uspešnost.  
 
Narišite uro, ki kaže vaš najljubši čas. Aktivirajte čute tako, da si v mislih 
prikličete tiktakanje ure; glasen alarm budilke; zvok peska iz peščene 
ure; zvok cerkvenega zvona v uri, ipd.  
 
 
 
Preizkus prostorske domišljije  
 
Naloga je priročna za izvajanje, kadar želite, da učenci razbijejo 
stereotipe, in preučijo vprašanja z drugega zornega kota.  
 
Koliko je ura? Slike spodaj so zrcalne slike ur. 

 
 
Zamenjajte pozicijo velikega kazalca s pozicijo malega (in obratno). 
Koliko je ura?  
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Preizkus kreativnosti.  
 
Najnovejša ˝Bloom taxonomy of goals˝ (stopenjska razvrstitev) navaja 
kreativnost kot najvišji kognitivni proces. Brez dvoma je kreativnost 
osnovnega pomena v današnjem, nenehno se spreminjajočem, svetu. 
Pogosto je kreativnost opisana kot sposobnost gledati iste stvar kot drugi, 
a jih videti drugače. V našem primeru, uro lahko dojamemo samo kot 
napravo za merjenje časa. V kreativnih mislih pa ima ta ura lahko nešteto 
drugih namenov. Vsakdo je lahko kreativen, vendar je potrebna vaja.  
Naloge, ki zahtevajo kreativnost, so primerne za izvajanje, kadar želimo, 
da učenci aktivno sodelujejo pri pouku ali kadar minimalni vložek znanja 
ni dovolj.  
 
Z rimskimi številkami zapišite trenutni čas, datum rojstva, ipd.  
Pripravite čim več opravil, pri katerih je potrebna uporaba ure.  
Predlagajte čim več načinov za uporabo ure. (Inspiracija so lahko 
astronomske stolpne ure srednjega veka). 
Kako lahko merimo čas? 
Kako merjenje časa vpliva na naše življenje? 
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VEČOPRAVILNOST  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Reševanje problema 

 

Ovrednotenje rešitve 

Cilj 
 preizkusiti znanstveni pristop  
 razumeti povezani umski proces  

Čas 60 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori  

Viri in materiali 
delovni list: Članek, delovni list: Kako nadaljevati, 
delovni list: Barve – 1. del, delovni list: Barve –
2.del, pisala, štoparica  

Opis 

1.  Učitelj razloži: 

"Poimenovanje barv se v pogovornem jeziku včasih pokaže za 
dvoumno. Dve osebi, ki gledata isto stvar, se lahko včasih ne 
strinjata, kakšne barve je. Pa vendar se večina od nas nauči, kako 
prepoznati barve zelo zgodaj in sicer v predšolskem obdobju. Brez 
dvoma lahko trdimo, da je to pomembna funkcija, ki je v nekaterih 
poklicih nujna. Mi pa bomo raziskali nekaj drugega, povezanega z 
barvami. Kako reagirajo naši možgani, ko so soočeni z lastnim 
dojemanjem." 

2. Učitelj učence razdeli v skupine (štirje učenci v skupini). Njihova 
naloga je prebrati članek, oblikovati hipotezo, jo preveriti v skladu 
z določenim postopkom in sprejeti zaključek. Med razlago učitelj na 
tablo zapiše naslednje točke: 

 Preberite članek  

 Postavite hipotezo  

 Preizkusite in preverite hipotezo  

 Zaključek  
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3. Učitelj razdeli kopije vseh štirih delovnih listov. Razred nadaljuje 
samostojno. 

4. Ko so učenci končali z delom, predstavnik vsake izmed skupin 
predstavi rezultate. Učitelj učence spodbudi k razpravi z omembo 
klasičnega eksperimenta J. R. Stroop–a iz leta 1935, ki so ga 
učenci pravkar izvedli.  

 
Tveganja 
in 
priporočila 

Učitelj priporoči učencem, da preverijo svoje dojemanje 
barv: http://www.medispot.cz/testy-zdravi-
1/Kvizy.aspx?KategorieID=3337&CmsObjektID=16 
(spletna stran je v češkem jeziku, vendar je lahko 
vseeno uporabna, saj gre za optični test z več možnimi 
odgovori).  

 
 
 
 
 
Povratne 
informacij
e 

Vprašanja za razpravo: 
 Kaj ste poizkusili? 
 Kaj je bilo uspešno in kaj ne?  
 Je vaš zaključek potrdil hipotezo?  
 Ali je bilo vaše mnenje skladno z vsebino članka?  
 Če so vaše meritve odstopale od tistih v članku, 

poizkusite ugotoviti zakaj? 
 Kako ste organizirali delo?  
 Ocenite, koliko je posamezen član sodeloval pri 

delu v skupini in doprinesel h končnemu rezultatu. 
 Kaj ste se pri tej nalogi naučili in kako bo to 

uporabno v vsakdanjem življenju?  
 
Pomoč učiteljem – Stroop Efekt: 

Stroopov efekt (včasih imenovan Stroopov test), je 
rezultat naše duševne vitalnosti in prilagodljivosti. 
Učinek je povezan s sposobnostjo večine ljudi, da berejo 
besede hitreje in bolj avtomatično, kot zaznavajo barve. 
Če je beseda zapisana v barvi, ki se razlikuje od besede 
za barvo (beseda zelena je zapisana z modrim črnilom), 
bomo težko opazili modro barvo črnila. Tudi na 
vprašanje, kakšne barve je črnilo, bomo najverjetneje 
odgovorili z pomenom besede (barvo), ki je zapisana.  
 
Branje je za nas tako enostavno, da sčasoma postane 
zelo težko, da ne preberemo besedila pred našimi očmi. 
Ne-branje tako zahteva umski napor.  
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Prepoznavanje barv je prav tako avtomatski mentalni 
proces. Vendar pa morajo možgani za videnje in 
prepoznavanje barv opraviti dve ločeni nalogi. Če želimo 
opraviti dejavnost, pri kateri potrebujemo koncentracijo 
(prepoznati barvo), moramo istočasno zatreti dejavnost 
avtomatskega branja. Možgani to opravijo podzavestno, 
te dejavnosti ne moremo izklopiti kar tako - to pa zahteva 
nekaj napora, ki zahteva čas. Stroopov test je pokazal, 
da potrebujemo manj časa, da najprej preberemo besedo 
in potem poimenujemo barvo, kot če skušamo barvo 
poimenovati brez da bi prebrali besedo.  

Uporaba v 
razredih 

družbene vede – psihologija  

Navdih http://snre.umich.edu/eplab/demos/st0/stroopdesc.htm
l (uporabno tudi za "usmerjanje pozornosti") 

Opombe 
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Delovni list: Članek 

 

Ali lahko naši možgani opravljajo več stvari hkrati?  

Številna delovna mesta zahtevajo, da smo istočasno prisotni na več 
frontah. Nekateri ljudje lahko tako hkrati berejo e-pošto, brskajo po 
podatkih in opravljajo telefonske klice, medtem ko istočasno podzavestno 
spremljajo dogajanje v okolici. Zdi se, da nam večopravilnost oz. 
opravljanje več nalog hkrati prihrani veliko časa. Ali je res tako? 

Morda ste se znašli v podobni situaciji; 
recimo, prišli ste domov iz šole in videli, da 
vas čaka več nujnih nalog. Začeli ste 
pripravljati jutrišnjo predstavitev, medtem 
brskali po sporočilih na Facebooku, 
pregledovali dogajanje na Twitter-ju in 
poskušali izvedeti, kateri film igra nocoj v 
kinu. Nenadoma vam mama naroči, da 
pripravite oblačila, ki jih je potrebno 
odnesi v čistilnico. Še preden odprete 
omaro, vam zazvoni mobilnik – prijatelj 
sprašuje, če bi igrali nogomet. Z 
mobilnikom, prislonjenim na ramo, 
skušate najti rokovnik, da preverite ali 

imate kaj prostega časa. Vlada prava norišnica, sami sebi rečete: 
"Dandanes ne moreš biti uspešen, če nisi sposoben hkrati opravljati več 
nalog."  

Raziskave so pokazale, da človeški možgani, za razliko od računalnika, ne 
morejo opravljati ene naloge in se istočasno popolnoma posvečati 
stvarem v ozadju. Za preskakovanje iz ene naloge na drugo je potrebo 
več časa, pogosto pa trpi tudi kvaliteta opravljenega dela. Poleg tega je 
večopravilnost stresna in lahko povzroči slabšanje kratkoročnega 
spomina. Njen rezultat je lahko neučinkovito delovanje, površnost in 
kopičenje napak. Opravljanje več nalog hkrati je zelo nevarno za voznike, 
koordinatorje in upravljalce strojev. Zato je v mnogih državah uporaba 
mobilnega telefona, pri opravljanju tega poklica, prepovedana.      

                          
John Ridley Stroop                                                                                                           

(1897 – 1973) 
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Kako delujejo možgani, kadar opravljajo več nalog 
hkrati? Osnovne raziskave na tem področju je leta 1935 
opravil ameriški psiholog John Ridley Stroop. Ugotovil 
je, da moramo, če želimo opravljati dejavnost, ki 
zahteva našo koncentracijo, preglasiti drugo dejavnost, 
pa čeprav je le ta popolnoma avtomatizirana. Možgani 
namreč avtomatizirane procese opravljajo 
podzavestno, in jih je težko izklopiti. Če so podane 
nasprotujoče informacije povezane s procesi, pride do 
motnje. Če nasprotujoče si informacije, ki bi lahko 
povzročila motnjo ni, lahko dve avtomatizirane dejavnosti opravljajmo 
hkrati (na primer hoja z mobilnikom v roki). Prav tako je mogoče 
kombinirati dve razmeroma kompleksni nalogi, dokler si med sabo nista 
preveč podobni. Pianist bo lahko sočasno igrati novo melodijo zapisano v 
notah, medtem pa ponavljal besedilo, ki mu je brano. Informacije, ki ji 
prejema, prihajajo preko različnih kanalov, vid in sluh. Te informacije 
aktivirajo dva različna centra v možganih, kar pomeni, da opravlja 
zahtevane naloge s pomočjo različnih mišičnih skupin. 

  

Psiholog Ernst Poppel iz univerze v Münchnu meni, da 
je nemogoče, da bi hkrati opravljali dve ali tri naloge 
in se osredotočiti na vsako izmed njih. Trdi, da tako 
imenovano vzporedno zaznavanje in obdelovanje 
podatkov v resnici poteka v tri-sekundnih intervalih. 
V teh treh sekundah možgani dobijo iz okolja 
podatke, potrebne za eno nalogo. Dodatni podatki se 
obdelujejo v naslednjem tri sekundnem intervalu. 
Večopravilnost je tako podobna preklapljanju med TV 

kanali. Za tri sekunde, na primer, se lahko osredotočite na pogovor, 
naslednje tri sekunde na lajež psa in v naslednje trisekundnem intervalu 
bi pogled usmerili na zaslon računalnika.  
Medtem, ko se ena naloga izvaja zavestno v ospredju, ostali dve čakata 
v ozadju, da prideta na vrsto in bosta obdelani v centralni enoti. V enem 
izmed poskusov so osebe poslušale brane stavke in medtem vrtele tri 
dimenzionalne objekte. Pri teh dveh aktivnostih uporabljamo različne 
predele možganov, torej ne prihaja do motenj. Kljub temu pa so rezultati 
pokazali, da upada tako hitrost vrtenja kot kakovost izvajanja. Merjenja 
dejavnost možganskih centrov z magnetno resonanco so pokazala samo 
dve tretinji tistih vrednostih dobljenih takrat, ko so osebe izvajale nalogi 
ločeno. 

 

Zanimiva je primerjava količine časa, potrebne za izpolnitev dveh nalogi, 
kadar se izvajata zaporedno v primerjavi z izvajanjem sočasno. V 
eksperimentu na Univerzi v Michiganu, so morali udeleženci napisati 
besedilo in med tem preverjati svojo elektronsko pošto. Tisti, ki so 
prehajali od ene do druge naloge, so za pisanje porabili 50% več časa, 
kot tisti, ki so nalogi opravili zaporedno. Nadaljnji poskusi so pokazali, da 
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se čas, ki je potreben za opravljeno nalogo povečuje sorazmerno s 
kompleksnostjo naloge. Možgani enostavno potrebujejo čas, da ustavijo 
en niz algoritmov in pričnejo drugega. To pomeni, da nam lahko 
večopravilnost prihrani čas le, kadar se algoritmi med seboj preklapljajo 
avtomatsko, tj. kadar opravljamo rutinske dejavnosti. Konstantno 
preklapljane iz ene teme na drugo možgane utrudi in jih prisili, da 
izklopijo dodatne nevronske povezave in se s tem izognejo 
preobremenitvi. Priporočila strokovnjakov? Enostavno: Če pripravljate 
predstavitev, pustite Facebook pri miru.  

  

Vir::  

Urejeno iz:  
http://www.help24.cz/index.php?page=clanky&view=jak-ne_zvladat-
mnoho-veci-najednou 
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Delovni list: Kako nadaljevati  

 

1. Postavite hipotezo.  

Ali bo prišlo do motnje pri opravljanju dveh miselnih procesov, če gre pri 
enem procesu za branje in pri drugem za prepoznavanje barv? 

  

Tvoja hipoteza: 
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2.  Preizkusite in preverite. 

 

Zapišete svoje meritve v tabelo. 

 

 

Član 
skupine 

Korak A 

Branje 
teksta: 

Barve – 1
del 

(čas) 

Korak B 

Branje 
teksta: 

Barve – 2
del  

(čas) 

Korak C 

Prepoznavanje 
barv  

(čas) 

 

Razlika 

    A / B B / C A / 
C 

       

       

       

       

 

Kako opraviti nalogo - Koraki: 

A. Uporabite delovni list: Barve - 1. del. Vsak član skupine prebere 
naglas zapisano. Merite čas in ga zapišite v tabelo.  

B. Uporabite delovni list: Barve – 2. del. Vsak član skupine prebere 
naglas zapisano. Merite čas in ga zapišite v tabelo. Primerjajte 
izmerjena časa in razliko zapišite v tabelo.  

Primer: Naloga A je trajala 10 sekund; Naloga B pa 8 sekund.  

 Razlika: -2 sekundi (Za nalogo B smo potrebovali manj časa) 

Naloga A je trajala 10 sekund; Naloga B pa 12 sekund. 

Razlika:+2 sekundi (Za nalogo B smo potrebovali več časa) 

C. Uporabite delovni list: Barve – 2. del. Z leve proti desni vsak član 
skupine imenuje barve, s katerimi so zapisane besede (pomen 
zapisane besed ni pomemben). Merite čas in ga zapišite v tabelo. 
Primerjajte ga s časom, ki ste ga porabili za nalogo A in nalogo B. 
Razliko zapišite v tabelo.  

D. Preverite, če vaša hipoteza drži in podajte zaključek. Primerjajte 
rezultate s tistimi v članku. Ali se ujemajo?  
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Delovni list: Barve – 1. del  
 
rdeča zelena siva roza modra črna 
vijolična oranžna modra vijolična rumena  
roza modra siva vijolična zelena modra oranžna rdeča črna 
rumena zelena modra vijolična rumena črna roza 
vijolična oranžna rdeča zelena črna rumena siva vijolična oranžna 
črna zelena oranžna modra rumena rdeča oranžna rumena zelena 
siva roza črna zelena siva rdeča rumena vijolična modra vijolična 
črna vijolična rdeča roza oranžna rumena siva rumena oranžna 
črna zelena roza rumena vijolična oranžna črna zelena oranžna 
modra rumena rdeča oranžna vijolična rdeča siva roza 
oranžna rumena vijolična oranžna rdeča zelena črna rdeča
 roza oranžna 
 



 
 

142 PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 

www.softskillsatclass.eu 
 

 
 

Delovni list: Barve – 2. del  

 
rdeča siva zelena roza modra črna 
vijolična oranžna modra vijolična rumena siva roza modra 
vijolična zelena modra oranžna rdeča črna rumena zelena modra 
vijolična rumena črna roza siva 
vijolična oranžna rdeča zelena črna rumena vijolična oranžna črna 
zelena siva oranžna modra rumena rdeča oranžna rumena zelena 
roza črna zelena rumena rdeča rumena vijolična modra vijolična 
črna vijolična rdeča  roza oranžna rumena rumena oranžna črna 
zelena roza siva siva rumena vijolična oranžna črna zelena 
oranžna modra rumena rdeča oranžna vijolična rdeča 
roza oranžna rumena vijolična oranžna rdeča zelena črna siva 
rumena rdeča 
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ANALOGIJA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Iskanje in preverjanje 
informacij o tem, kako 
rešiti problem 

 

Upoštevanje alternative in 
ustreznih odločitev 

 

Cilji  

 poizkusiti alternativo za reševanje problema 

 naučiti se videti povezavo 

 razviti analogično razmišljanje 

Čas  60 minut (v skupinah); 40 minut (individualno) 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Problemi; list z zapiski, svinčniki 

Opis  

A – Delo v skupinah 

1) Učitelj pove, da se bodo danes učili zanimive tehnike reševanja 
problema, tudi takrat, ko se zdi, da problemi nimajo rešitve.  

2) Predstavi razredu problem in njegovo bistvo. (Vprašanje otroka, ki 
mu ne gre dobro v šoli). Učenci morajo razmisliti in zapisati, kako se 
njim zdi, da bi lahko rešili problem. 

3) Učitelj predstavi pojem analogija, jo razloži (glej Pomoč za učitelje 
spodaj) in njeno funkcijo v reševanju problemov. To pomeni, da če 
smo rešili podobno vprašanje v preteklosti, lahko uporabimo že 
znano in dobro opisano-rešitev za reševanje trenutnega, morda 
zapletenega problema. 

4) Učitelj daje navodila: 
"Vaša naloga zdaj je, da bi našli različne analogije za vaše težave 
tudi na drugih področjih (npr. tehnologija, botanika), si pogledali, 
kako so bile rešene zadeve tam in to uporabili pri iskanju novih 
načinov, ki se navezujejo na problem. Pojdimo korak za korakom. " 
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5) "Začnimo s prepoznavanjem čim več analogičnih problemov na 
različnih področjih – v Delovni list: Zapiski, zapolnite stolpca A in B. 
Na voljo imate 10 minut." 

6) Ko čas poteče, morajo učenci razmisliti o tem, kako bi analogični 
problemi, ki so bili predstavljeni, lahko bili rešeni – dopolnite stolpec 
C v 10 minutah. Po tem nadaljujejo s stolpcem D, z aplikacijo 
analogij (rešitev) za problem (časa je samo 5 minut).   

7) Učencem naroči, da oblikujejo skupine, v katerih razpravljajo o 
rešitvah in/ali najdejo druge. Učitelj predlaga primerne nadomestke 
za to. 

8) Na koncu skupine predstavijo svoje predloge ostalim učencem, 
vsaka skupina pa ima na voljo pa 5 minut. 

 
  
B – Individualno delo 
 
1. Učencem se predstavi problem, v njegovem bistvu. 
2. Primer otroka, ki se težko uči, je osnova vaje, ki jo določi učitelj. 
"Vaša naloga zdaj je, da bi našli različne analogije za vaše težave tudi 

na drugih področjih), si pogledali, kako so bile rešene zadeve tam, in 
to uporabili pri iskanju novih načinov, ki so vezani na naš problem.« 

3. "Začnimo z prepoznavanjem čim več analognih problemov na 
različnih področjih – v Delovni list Zapiski, izpolnite stolpca  A in B. Na 
voljo imate 10 minut." 

4. Ko čas poteče, morajo učenci razmisliti o tem, kako bi analogični 
problemi, ki so bili predstavljeni, lahko bili rešeni – dopolnite stolpec 
C v 10 minutah.  

5. Končno učenci uporabijo svoje rešitve analogičnih problemov in jih 
uporabijo za sam problem, če je to možno. Dopolnijo stolpec D, 
preden napišejo poročilo s predlogi rešitev in/ali predstavijo svoje 
rešitve pred celim razredom.  

 

Tveganja in 
priporočila  

V primeru, da učitelj želi živahnejši uvod v temo 
analogije, lahko prebere kratko zgodbo K. Čapek, 
Professor Rouss' Experiment (collection Short Stories 
from One and Another Pocket). 

Dobro bi bilo, da se učencem ponudi primer, ki mu je 
dobro slediti, oz. ki bi jim lahko bil v navdih.  

 

Pomoč učiteljem: 
 
Kaj je analogija?  
Analogija je kognitivni proces prenosa informacij ali 
pomena iz določenega predmeta (analognega ali vira) v 
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drugega (ciljnega) ali ustrezen jezikovni način izražanja
takšnega postopka. 
 
Analogija predstavlja pomembno vlogo pri reševanju 
problemov, kot je izbiranje odločitev, dojemanje, 
spomin, kreativnost, čustva, razlaga in komuniciranje. 
Skriva se za osnovnimi nalogami, kot so opredelitev 
krajev, predmetov in ljudi, npr. v dojemanju obrazne 
mimike in sistemov prepoznavanja obraza. Trdilo se je, 
da je analogija "jedro spoznanja". Specifični analogni 
jezik vsebuje ponazoritev, primerjave, metafore, 
komparacije, alegorije in prilike, ne pa metonimijo. 
Besedne zveze, »kot so«, »tako naprej«, »in podobno«, 
»kot če« in »zelo«, so besede, ki se tudi zanašajo na 
analogno razumevanje. Analogija je pomembna, ne le v 
običajnem jeziku in zdravem razumu (kjer dajo 
pregovori in dialekt veliko primerov njene uporabe), 
ampak tudi v znanosti, filozofiji in humanistiki. V 
kognitivni lingvistiki je lahko pojem konceptualne 
metafore enak analogičnemu. 
 
Ruherfordov model atoma (popravljen s strani Nielsa 
Bohra) ponazarja analogijo med atomom in solarnim 
sistemom. 
  
Primer za problem, s katerim se je potrebno ukvarjati: 
Gre za obstoječ problem med dvema sošolcema. 
Učencem je dolgčas na šolskem izletu.   

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravi: 
 Kaj vam je bilo najtežje? 
 Ste se pri tej vaji naučii česa novega?  

Uporaba v 
razredih 

katerikoli predmet 

Navdih 
BELZ, Horst; SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a 
jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. (key 
competencies) Praha: Portál, 2001 
 
Analogy. In: Wikipedia [online]; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Analogy 
 
Povídky z jedné kapsy/Experiment profesora Rousse. 
In: Wikisource[Czech, online] [cit.2011_05_24]. 
<http://cs.wikisource.org/wiki/Povídky_z_jedné_kapsy
/Experiment_profesora_Rousse> 

Opombe  
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Delovni list: Problemi 
 
 

Primer :  
Moj otrok ni dober v šoli. 

Analogija problema  
A B C D 
Območje  Analogičen 

problem 
Rešitev  Predlogi rešitev 

Tehnologija 

Lokomotiva 
nima zadosti 
moči, da bi 
povlekla vlak 
čez hrib 

Zamenjaj motor 
lokomotive z 
močnejšim 
Dodaj novo 
lokomotivo 

 Zamenjava učitelja 

  Organizacija 
dodatnih šolskih 
ur/inštrukcij 

Tehnologija 

Potencialna 
nesreča med 
prehitevanjem-
precenjena 
sposobnost 
avtomobila 

Prestavi v nižjo 
prestavo 

 Upočasni – razdeli 
učenje na daljši 
časovni interval 

Uporabi zavoro, 
upočasni in pojdi 
nazaj za avto 
Opozori promet iz 
nasprotne strani 
(uporaba luči) 

 Spoštuj otrokove 
sposobnosti 

  

Botanika 
Drevo obrodi 
vsako leto 
manj sadov 

Obreži ga 
Odreži vrh 
Ujemi miš 

 Omejitev otrokovih 
hobijev 

  Fokusiranje na bolj 
pomembne 
predmete 

  Izloči dejavnike, ki 
otežujejo učenje 

Botanika 
Zelenjava v 
vrtu raste 
prepočasi 

Večkrat prekopaj 
zemljo 

 Več pogovorov na 
štiri oči 

Zalivaj pogosteje  Pohvali uspehe 
Uporabi gnojilo  Motiviraj ga k 

učenju 

Delo  
Skupina delavk 
je 
neučinkovitih 

Motiviraj jih  Naredi učenje bolj 
zabavno 

Uvedi nadzor  Pogovori se z 
učiteljem 
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Spodbujaj 
komuniciranje 

 

Rotacija na 
delovnem mestu 

 Nadomestni 
predmet 

Šport 
Nezanesliv 
nogometni 
vratar 

Povečati število 
treningov, 
fokusiranje na 
spretnosti, ki jih 
potrebuje golman 

 Izboljšati domače 
naloge 

Psihoterapija  
Analiziraj socialne 
razmere 

 Povabi otrokove 
prijatelje 
pogosteje 
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Delovni list: Zapiski 
 

Problem:  
 

Analogični problem  
A B C D 
Območje Analogični 

problem 
Rešitev  Predlogi rešitev 
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GRAD 
Starostna skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Upoštevanje alternativ in 
ustreznih odločitev  

 

Reševanje 
problema  

Cilj  9. poizkušati rešiti netipični problem 

Čas  20 minut 

Lokacija  Notranji / zunanji prostori 

Viri in materiali  Vrv (kreda), 80 cm dolge nalepke 

Opis  

A – notranji prostori 

1. Učitelj prične: "Vrnimo se v srednji vek. Za vas imam netipičen 
problem in sicer, kako priti čez jarek. 

2. Navodila:  
 

"Kot veste, je bil v srednjem veku vsak grad vreden obrambe, 
obdan z globokim jarkom, napolnjenim z vodo. Ta je imel 
obrambno funkcijo in vsak napadalec je moral razmisliti, kako 
ga premagati, da bi prišel do samega gradu. V konkretnem 
primeru je jarek širok štiri metre in pravokotno obkroža grad. 
Da bi ga prešli, imate na voljo dve deski, zelo močni, a malo 
prekratki - njihova dolžina je le 3,8 m. Razmislite, kako bi 
premagali jarek, ampak ne pozabite, da so notri aligatorji! 

 
3. Ko je “scena” postavljena, učitelj da znak za začetek naloge. 

Če bi trajalo predolgo, mora učitelj priskrbeti neke namige, 
lahko nariše postavitev ali ustvari model. Lahko prosi za pisni 
izdelek, da izloči argumente in možnosti nestrinjanja.   

 

4. Ko je enkrat naloga zaključena, je na vrsti razprava, v kateri je 
potrebno omeniti, da včasih postanemo ujetniki lasnih 
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predpostavk, ko se problema lotimo na tradicionalen način, 
namesto, da bi možganom puščali prosto pot. 

 
Namigi učencem:  
 

 
 

B – Zunanji prostori 

1. Učitelj prične: 
"Vrnimo se v srednji vek. Za vas imam netipičen problem in 
sicer, kako priti čez jarek.” 

 
2. Navodila:  

"Kot veste, je bil v srednjem veku vsak grad vreden obrambe, 
obdan z globokim jarkom, napolnjenim z vodo. Ta je imel 
obrambno funkcijo in vsak napadalec je moral razmisliti, kako 
ga premagati, da bi prišel do samega gradu. V konkretnem 
primeru je jarek širok štiri metre in pravokotno obkroža grad. 
Da bi ga prešli, imate na voljo dve deski, zelo močni, a malo 
prekratki - njihova dolžina je le 3,8 m. Razmislite, kako bi 
premagali jarek, ampak ne pozabite, da so notri aligatorji! 
 

3. Nato nadaljuje:  

"Zato, da bi vam olajšal delo, bom za osnovo uporabil razmerje 
1:4. Za vsako skupino bom z vrvjo označil jarek okoli gradu, 
ampak namesto štiri metre, bo širina zgolj en meter okoli 
gradu!" 
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4. Učitelj oblikuje dva koncentrična kvadrata za vsako skupino 
tako, da je razdalja med njihovimi stranicami en meter. Vsaka 
skupina nato dobi dve palice (npr. bambusove), dolge 80 cm, ki 
služijo kot deske, ki bi bile uporabljene za premagovanje jarka.

 

5. Učitelj da znak za začetek naloge. 

Če bi rešitev naloge trajala predolgo, učitelj priskrbi namige. 

 
6. Ko je enkrat naloga zaključena, je na vrsti razprava, v kateri je 

potrebno omeniti, da včasih postanemo ujetniki lasnih 
predpostavk, ko se problema lotimo na tradicionalen način, 
namesto, da bi možganom puščali prosto pot. 

 

Tveganja in 
priporočila  

Postavitev naloge (navodila) mora biti popolna, 
najbolje, da jih učitelj prebere besedo za 
besedo. 

Če je naloga postavljena v slikovni obliki, bodo 
učenci pogosto našli rešitev, ne da bi poznali 
njeno praktičnost: lesena plošča (palica) ima 
svoje dimenzije kot tudi maso. Medtem, kot je 
polaganje ene palice čez desni kot zelo 
enostavno, je polaganje druge veliko težje. Za 
večino učencev bi lahko jemali pomanjkanje 
praktičnih izkušenj za samoumevno. To je 
razlog, zakaj je pri tej vaji tako uporaben 
direkten pristop! 
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Povratne 
informacije 

Pomoč učiteljem: 

Rešitev: 
Ena deska je položena čez desni kot, tako, da je 
druga lahko položena diagonalno čez jarek.  

Vprašanja za razpravo: 
 Kaj vam je bilo najtežje? 
 Ste se kaj naučili s pomočjo te vaje? 

Uporabnost v 
razredih 

Matematika – učenci prav tako lahko izračunajo 
rešitev; 

Športna vzgoja - najboljše na svežem zraku, na 
šolskih igriščih, izletih  

 

Navdih 
BELZ, Horst; SIEGRIST, Marco. Klíčové 
kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, 
metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2001. 

Opombe  
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KOSTNI TAT 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, prvi letnik 

Kompetenčne 
lastnosti 

Iskanje in preverjanje 
informacij, potrebnih za 
reševanje problema 

                    

 

Reševanje problema 

Cilji   vaditi znanje matematike 
 uporabiti matematične postopke v praksi  

Čas  2 x 45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Vsebina kalcija, Delovni list: Hrana, ki 
jo pojem, pisala, internetni dostop. 
 

Opis  

1. Učitelj prične:  

"Nedvomno vsi veste, da morate, če želite biti zdravi, tudi dobro jesti.  
Hrana vsebuje veliko elementov, ki jih naše telo potrebuje in eden od 
pomembnejših je kalcij. Mladostniki morate dnevno zaužiti med 800 in 
1.000 mg kalcija, nasprotnem primeru obstaja možnost osteoporoze -
kdo mi lahko pove kaj več o tem? " 
Učitelj se malo ustavi in če nihče ne ponudi informacij, razloži sam. Ker 
je osteoporoza hudo stanje, ki prizadene veliko ljudi, je dobro, da si 
pogledamo preventivo. To v bistvu pomeni, da se vnos kalcija kontrolira 
sproti, tako da je vedno zadosten, hrana pa je pomemben vir njega. 
 
2. Učitelj poda učencem delovne liste z vsebnostjo kalcija v 
nekaterih hranilih. Z učenci gre skozi tabelo, da se prepriča, če so jo vsi 
razumeli. 
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Hrana  Količina  Vsebnost kalcija 
Polnomastno mleko 0.2 l 220 mg 
Delno-posneto mleko 0.2 l 230 mg 
Sojino mleko 0.2 l 246 mg 
Tofu 60 g 304 mg 
sir Ementalec  50 g 444 mg 
Jajca  2 kom 60 mg 
Nemasten jogurt 1 kozarec 285 mg 
Sardine v olju 60 g 310 mg 
Ploščica Mars 200 g 320 mg 
Temen ali lahek kruh 3 rezine 100 mg 
Šunka  3 rezine 55 mg 
Bebe piškoti 100 g 36 mg 
Kislo zelje 115g 40 mg 
Orehi  30 g 42 mg 
Skuta  115 g 80 mg 
Kaša  100 g 56 mg 
Pomarančni sok 0.1 l 10 mg 
Koruzni kosmiči 50 g 34 mg 
Žemljica 100 g  19 mg 
 
3. Učitelj postavi učencem štiri zaporedne naloge; prvi dve sta narejeni 
in ocenjeni v razredu, ostalo pa je za domačo nalogo (Delovni list: 
Hrana, ki jo pojem): 
Poiščite tri različne možnosti, kako kombinirati živila v tabeli, da se 
zagotovi zajtrk s približno 700 mg kalcija. 
Če spijete 0,2 l polnomastnega mleka, pojeste 15 g sira Ementalec in 
dve rezini lahkega kruh za zajtrk, koliko dnevnega odmerka kalcija ste 
dobili? Uporabite ulomek in/ali odstotek za odgovor. 
Naredite podroben seznam tistega, kar običajno zajtrkujete. Za domačo 
nalogo boste morali ugotoviti, koliko kalcija dobite na ta način. 
Uporabite oznake na živilih za kopiranje podatkov ali izrežite 
informacije, stehtajte hrano in vnesite podatke v tabelo. Potem 
odgovorite na dve vprašanji: 
Ali vaš zajtrk zajema priporočeni dnevnega vnos kalcija? 
Če ne, kolikšen delež vsebuje (ulomek ali odstotek)? 
Sestavite si dnevni jedilnik, ki bo vseboval zadostno količino kalcija ali 
morda malo več. Ni se potrebno mučiti – naj bo hrana okusna! 
Uporabite ulomek in/ali procent vsebnosti kalcija vsakega navedena 
izdelka. Poiščite informacije, ki jih nimate. 
4. Ko je domača naloga narejena, učitelj oblikovane menije predstavi v 
razredu. Razpravlja s učenci, če so se česa naučili, medtem ko so se 
ukvarjali z nalogo in bi to lahko uporabili v praksi. Druga točka razprave 
je o vrsti poklica, ki bi se lahko ukvarjal z vprašanjem osteoporoze 
(zdravnik, dietetik, športni trener, proizvajalec hrane, itd.) 
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Tveganja in 
priporočila  

Lahko se opravi individualno ali v skupini. 

Povratne 
informacije 

Pomoč učiteljem – Osteoporoza: 

Osteoporoza je bolezen, za katero je značilna 

nizka kostna masa in poslabševanje kostnega 

tkiva. To vodi do povečane krhkosti kosti in 

tveganja za zlome (zlome kosti), še zlasti v kolku, 

hrbtenici, zapestju in rami. Vsaj ena od treh žensk 

in eden od petih moških trpi zaradi osteoporoze v 

svojem življenju. Vseživljenjsko pomanjkanje 

kalcija ima pomembno vlogo pri razvoju 

osteoporoze. Pogosto je znan kot "tihi tat", ker se 

izguba kostne mase pojavi brez simptomov. 

Osteoporoza se včasih zamenjuje z 

osteoartritisom, saj sta imeni podobni. 

Osteoporoza je bolezen kosti; osteoartritis je 

bolezen sklepov in okoliškega tkiva. 

 
Hrana, ki jo uživamo danes, ni optimalna. Da bi 
ohranili zdravo rast kostnega tkiva, otrok 
potrebuje 1000 mg kalcija na dan. Uživanje slane 
hrane, ki je danes tako popularna (hamburgerji, 
čips, vnaprej pripravljena hrana), se kaže kot 
rezultat v povečanem odlaganju kalcija v urinu in 
blatu. Le malo ljudi se zaveda, da jih pomanjkanje 
kostne mase v otroštvu, nato spremlja do konca 
življenja. 
 
Preventiva je še vedno boljša od kurative, zato je 
tu nekaj predlogov: 

 Poskrbite za zadosten vnos kalcija 
(mleko in mlečni izdelki, itd.) 

 Vitamin D, ki ga v večini pridobimo s 
sončno energijo. V hrani pa z: ribjo 
maščobo, jetrami, rastlinsko maščobo, 
oljem in mlekom. 
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 Redna vadba. 

Vir:http://relax.lidovky.cz, 
http://www.osteoporoza.cz 

Uporaba v 
razredih 

Matematika, biologija, kemija 

 
Navdih 
 

 

Opombe  
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Delovni list: Vsebnost kalcija 
 

 
 

Hrana Količina Vsebnost kalcija 
Polnomastno mleko 0.2 l 220 mg 
Delno-posneto mleko 0.2 l 230 mg 
Sojino mleko 0.2 l 246 mg 
Tofu 60 g 304 mg 
Sir Ementalec  50 g 444 mg 
Jajca  2 kom 60 mg 
Nemasten jogurt 1 kozarec 285 mg 
Sardine v olju 60 g 310 mg 
Ploščica Mars 200 g 320 mg 
Temen ali lahek kruh 3 rezine 100 mg 
Šunka  3 rezine 55 mg 
Bebe piškoti 100 g 36 mg 
Kislo zelje 115g 40 mg 
Orehi  30 g 42 mg 
Skuta  115 g 80 mg 
Kaša  100 g 56 mg 
Pomarančni sok 0.1 l 10 mg 
Koruzni kosmiči  50 g 34 mg 
Žemljica 100 g  19 mg 
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Delovni list: Hrana, ki jo jem 
 
 
Naloga št. 1 
 

Naredite podroben seznam tistega, kar običajno zajtrkujete. 
Ugotovite, koliko kalcija dobite na ta način in pri tem uporabite 
oznake na živilih za določeno količino (teža – uporabite tehtnico, 
če bo potrebno) uporabljene hrane. Nato odgovorite na spodnja 
vprašanja.  

Hrana Količina  Vsebnost 
kalcija 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

1. Ali moj zajtrk zadovoljuje priporočenemu dnevnemu vnosu kalcija? 
 

 
 

2. Če ne, kakšen del zagotavlja (delež, procent)? 
 

 
 

 
Priložite izrezane oznake svojih živil ali prepišite podatke: 
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Naloga št. 2  
 
Sestavite si dnevni jedilnik, ki bo vseboval zadostno količino kalcija ali 
morda malo več. To ne bo pretežko – hrana naj bi bila okusna! Uporaba 
ulomka in/ali procenta vsebnosti kalcija vsakega navedena izdelka. 
Poiščite informacije, ki jih nimate. 

 Hrana  Vsebnost 
kalcija 

Kalcij % 

 
 
Zajtrk  
 
 
 

   

 
 
Dopoldanska 
malice 
 
 

   

 
 
 
Kosilo  
 
 
 

   

 
 
Popoldanska 
malica 
 
 

   

 
 
 
Večerja  
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OBRATNI BRAINSTORMING 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti  

Identifikacij
a problema 

 

Upoštevanj
e 
alternative 
in 
ustreznih 
odločitev 

 

Reševanj
e 
problema 

 

Ovrednotenj
e  

 

Cilj   Seznaniti se in preizkusiti nove tehnike 
reševanja problemov 

Čas  45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Papir, svinčniki, tabla 

Opis  

1. Učitelj preveri, ali učenci poznajo metodo brainstorminga; če ne, 
naredi kratko predstavitev in nadaljuje s primerom, kako je to 
storjeno. Npr. učenci se lahko ukvarjajo z vprašanjem "Kaj želite 
delati pri športni vzgoji?" Obrnjena različica brainstorminga bi 
morala nato čakati na naslednjo učno uro, da ne bi zmedli 
študentov.  

2. Učitelj nadaljuje: "Metoda brainstorming je dokaj znana in jo 
pogosto uporabljajo pri reševanju problemov.  Smo na tem, da jo 
preizkusimo, vendar se bomo tega lotili drugače – ravno obratno. 
Samo za zabavo, poskušajte razmisliti o čim več načinih, kako NE 
doseči lastnega cilja, kako naj dosega cilja spolzi skozi roke." 
Učitelj lahko ponudi presenetljive teme, kot so: "Kako zagotoviti, 
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da ne končate šole", ali "Kako hitro postati hazarder" ali "Kaj 
storiti, da bi vas ta trenutek vrgli iz šole".  

3. Učitelj zabeleži zamisli učencev na tablo, dovoljena so ista pravila, 
kot za standardni brainstorming (kritiziranje ni dovoljeno). Ko je 
zamisli dovolj, vsi nadaljujejo z ocenjevanjem le-teh:   
 Kaj so pozitivne in kaj negativne plati te ideje?  
 Kaj je realno in bi dejansko lahko uporabili/naredili?  

4. Učitelj razdeli učence po parih. Vsak par izbere eno od tem in 
poizkusi obrniti vrstni red, da bo prišel do čim več idej, ki bodo 
pripomogle k doseganju cilja. Naloga lahko traja od 5 do 10 minut, 
nato sledijo predstavitve. Vsi bodo predstavili svoje ideje.  

 

Tveganja in 
priporočila  

Obrnjena različica brainstorminga je učencem 
veliko bolj zanimiva kot običajen 
brainstorming. Kot mladostniki so seveda 
kritični do vsega in so bolj usmerjeni k 
uničujočim idejam namesto konstruktivnim. 
Veliko lažje jim je ugotavljati, kako ne doseči 
nečesa, kako narediti zmešnjavo in nekaj 
pokvariti. 

Povratne 
informacije 

Brainstorming 

Brainstorming je tisto, kar piše - vrtinec idej, ki 
prihajajo od vseh po vrsti, da bi dosegli rešitev. 
To je orodje za skupinsko reševanje problemov, 
zato vedno sodelujejo številni ljudje. V 
dejanskem brainstormingu so si vsi enaki in vse 
skupaj izgleda kot prijateljsko druženje. Ekipo 
običajno vodi moderator. Na začetku je 
vprašanje, ki ga je treba jasno in določeno 
rešiti ter zaželen cilj, ki je jasno opisan. Ko se 
začne zasedanje, vsak udeleženec poskuša priti 
do čim več rešitev. Vse ideje so prikazane na 
tabli, karticah in podobno. Moderator vodi 
postopke, poskuša spodbuditi ekipo v smeri 
najboljše možne poti. 

Na seji brainstorminga je prepovedano 
kritizirati ali postaviti pod vprašaj katerokoli 
izmed idej; prav tako je prepovedano biti 
pasiven, ne sodelovati v dejavnosti. Nič ni 
zastarelo, pri čemer je potrebno sprejeti tudi 
najbolj radikalne ali smešne ideje. Obstaja 
samo en cilj: največje število idej. Ob koncu 
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seje so ideje ocenjene in razvrščene v skupine, 
potem pa jih dobijo posebne ekipe reševalcev 
problemov. 

Brainstorming je koristno zaradi širjenja 
navdušenja med udeleženci, spodbujanja 
tekmovalnosti in rušenja stereotipnih miselnih 
procesov. 

Glavne točke brainstorminga: 

o Več kot je idej in pristopov, večja je 
verjetnost, da bomo našli pravo rešitev za 
nek problem 

o Skupina je sposobna hitro najti občutno več 
in boljše ideje kot isto število ljudi, ki delajo 
posamično. 

o Naš um mora ločiti ustvarjalno fazo 
razmišljanja od ocenjevalne faze in 
intuitivno razmišljanje od logičnega. 

 
Seja brainstorminga 
 
o Določitev  pravil, ki jih je potrebno 

upoštevati, da nam seja ne spolzi iz rok. 
o Definiranje vprašanja in določitev cilja sta 

bistvenega pomena.  Bolj kot je 
opredelitev natančna in cilj  jasnejši, boljši 
bo končni rezultat. 

o Samo ogrevanje na začetku služi sprostitvi 
ustvarjalnih potencialov vseh udeležencev. 

o brainstorming 

Vprašanja za razpravo: 
Ste poznali to metodo? 
Kakšno razliko opazite med standardnim 
brainstormingom in njegovo obratno verzijo? 
Ste spoznali kaj uporabnega ob tej metodi? 

Uporaba v 
razredih 

Družbene vede, splošna uporaba 

 
Navdih 

 

Opombe  
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RAZLOG IN EFEKT 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Identificiranje 
problema 

 

 Upoštevanje alternativ in 
ustreznih odločitev 

Cilj 
 iskanje vez in povezav 
 spoznati kakšno je razmerje med vzroki in učinki
 preizkusiti timsko delo pri reševanju problemov 

Čas  45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali  

Veliki listi (flipchart), barvni markerji - označevalci 

Opis  

1. Učenci oblikujejo skupine po štiri, od katerih vsaka dobi svoje 
liste in markerje - označevalce. 

2. Na sredini lista je zapisana tema (ideja, dejstvo). Učenci jo 
morajo upoštevati in čim bolj natančno opisati, kakšne učinke ima ta 
tema. Ko jih formulirajo, jih zapišejo na list v kvadratek in poiščejo 
povezavo med vzrokom (neko dejstvo) in učinkom (kar so sami 
formulirali). Črta se mora jasno začeti pri vzroku in vodi k učinku (npr. 
puščica).  

3. Vsaka skupina deluje individualno, vendar pa imajo vse skupine 
na voljo isto temo. 
 
4. Skupine nato nadaljujejo svoje delo tako, da skušajo odkriti 
učinke, ki so jih zapisali drugi še bolj podrobno (učinki učinkov). 
Zaporedje je označeno s številom vrstic (v tem primeru dveh);  to lahko 
ponavljamo do pete ponovitve. 
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5. Na koncu skupine uporabijo dva različna markerja - označevalca, da 
lahko razlikujemo med pozitivnimi in negativni učinki neke stvari. Še 
en marker – označevalec pa se uporabi za označevanje tistih 
učinkov, za katere ne vemo ali so pozitivni ali negativni 
(nevtralni/dvoumni).  
 

6. Skupine naredijo predstavitve ostalim učencem, komentirajo in 
ocenjujejo ter odgovarjajo na razna vprašanja. 
Prikriti učinki so lahko dopolnjeni z logičnimi predpostavkami, kot 
npr. pri ODKRITJE AMERIKE > PRISTANEK NA LUNI: 
ODKRITJE AMERIKE – EVROPSKI PRISELJENCI V AMERIKI –
VZPOSTAVITEV ZDA – DRŽAVLJANSKA VOJNA – ZMAGA 
SEVERNEGA INDUSTRIALIZMA – ZDA KOT INDUSTRIJSKA VELESILA 
– PRISTANEK NA LUNI 
 

7. Učenci lahko predlagajo, kako se soočiti z negativnimi učinki – kaj 
bi lahko bilo narejeno drugače (rezanje verižnih problemov) in kaj 
bi se lahko naredilo za njihovo ublažitev. Kako rešiti problem?  

 

Tveganja in 
priporočila  

Razprava bi morala obravnavati razlike v rezultatih 
različnih skupin, spornosti napovedi, ki temeljijo na 
negotovostih, nezanesljivih podatkih in ugibanjih 
ter o možnih povezavah med učinki na različnih 
ravneh. 

Lahko se uporablja tudi za razmislek o linearnem 
modelu vzročnosti v primerjavi s teorijo kaosa; vlogi 
nesreč; nelinearnih in posrednih odnosih. 

Povratne 
informacije 

Pomoč učiteljem – Primer:  

Učinki prvega reda 
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Učinki drugega reda  

 

Med samo predstavitvijo prikrite učinke dopolnimo 
z logičnimi predpostavkami. Primer:   

ODKRITJE AMERIKE > PRISTANEK NA LUNI: 

ODKRITJE AMERIKE – EVROPSKI PRISELJENCI V 
AMERIKI – VZPOSTAVITEV ZDA – DRŽAVLJANSKA 
VOJNA – ZMAGA SEVERNEGA INDUSTRIALIZMA –
ZDA KOT INDUSTRIJSKA VELESILA – PRISTANEK 
NA LUNI 

Vprašanja za razpravo: 

Kako ste nadaljevali? 
Kaj ste ugotovili in/ali spoznali med to nalogo? 
 

Uporaba v 
razredih 

Zgodovina, geografija, družbene vede, tuji jeziki 

 
Navdih  
 

 

Opombe   
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SUDOKU 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Upoštevanje 
alternativ in 
ustreznih odločitev 

 

Reševanje 
problema  

 

Ovrednotenje 
rešitve 

 

Cilj   vadba logičnega razmišljanja 
 reševanje problema v skupini 

Čas  30 - 45 minut 

Lokacija  Notranji prostor 

Viri in 
materiali  

Delovni list: Številke in Sudoku  

Opis  

1) Pred izvedbo dejavnosti mora učitelj priskrbeti zadostno število 
delovnih listov Številke. 
2) Učitelj se pri učencih pozanima, koliko poznajo igro Sudoku; če so 
kdaj že naleteli nanjo in kako dobri so v njej. Medtem, ko pridobiva 
odgovore, podaja nadaljnje informacije:  
(Mogoče je kdo omenil, da Sudoku izvira z Japonske)  
"V resnici kljub temu, da je Sudoku prišel v Evropo iz Japonske (postal 
je popularen leta 2005), je igro dejansko oblikoval Howard Garns, 74-
letni ameriški arhitekt, leta 1979. Poimenoval jo je Položaj Številk in 
umrl v letu 1989, zato žal ni videl, kako popularna je postala. Podobne 
igre so bile poznane že v zgodnjih letih 19. stoletja, takrat pod imenom 
Čarobni kvadrati. Bile so bolj usmerjene v aritmetiko kot samo logično 
razmišljanje. 

3) Učitelj opisuje pravila Sudokuja:  

"Namen igre je vstaviti manjkajoče številke od 1 do 9 v tabelo, ki je 
deloma izpolnjena. Sestavljena je iz devetih polj, ki vsebujejo devet 
kvadratov (3X3). Številke morajo biti vstavljene tako, kot je zahtevano 
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in sicer, da vsaka vrstica, vsak stolpec in vsak kvadrat vsebuje celoten 
sestav številk, od 1 do 9. Vrstni red ni pomemben, pomembno je samo 
to, da se številke ne ponavljajo dvakrat v vrstici, stolpcu in kvadratu.  
4) Učitelj skupaj z učenci pripravi učilnico in stole za igranje igre; za 
boljšo orientacijo so lahko kvadrati obarvani. Z uporabo delovnega lista 
Sudoku določi številke stolom, ostale številke pa da razredu. 
5) Učenci pričnejo z igro. V začetku jim lahko učitelj poda nekaj 
namigov; ko dojamejo vsa pravila pa jim pusti, da delajo vsak zase in 
obenem zapisuje opombe svojih opazk, ki jih bo predstavil kasneje. 
Ko je Sudoku izpolnjen, učitelj pohvali vse in povzame dejanje. Z učenci 
deli svoja opažanja.  

Tveganja in 
priporočila   

V začetku se lahko uporabi Sudoku v formatu 6X6.  

Povratne 
informacije 

Dodatne informacije:  

Število možnosti, kako zapolniti kvadrat  9 x 9: 6 670 
903 752 021 072 936 960; kar je približno 6.67×1021!

Težavnost ni odvisna od števila praznih polj, temveč
od razporeditve, kar ni razvidno v začetku. 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj se vam je zdelo težko? 
 S čim niste imeli problemov? 
 Kako ste se počutili pri reševanju naloge? 
 Kaj vse ste poizkusili pri izvedbi te dejavnosti? 

Uporaba v 
razredih  

matematika 

Navdih Mednarodni tečaj za IB učiteljev matematike , 2011 

http://www.saidwhat.co.uk/sudokus/juniorsudoku.ph
p 

Opombe  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

168 PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 

www.softskillsatclass.eu 
 

 
 

Delovni list: Številke  
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Delovni list: Sudoku  

Postavitev  
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Rešitev: 
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ZASEDI SVOJE MESTO! 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenč
ne lastnosti 

Prepoznavan
je problema 

 

Upoštevanj
e alternativ 
in ustreznih 
odločitev 

 

Reševan
je 
problem
a 

 

Ovrednoten
je rešitve 

 

Cilj 
 Rešiti problem kot skupina, razviti sodelovanje 
 Razvijati svoje spretnosti in delo z matematičnimi 

funkcijami 

Čas 
10 minut 

Lahko služi kot ogrevanje ali kot ponovitev ob začetku 
pouka 

Lokacija  Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

kartice z nalogami (ki jih pripravi učitelj), vrv, barvni 
listi in/ali svetlo obarvana vrvica, ki označuje nulo 

Opis  

1. Učitelj obrazloži, kako poteka naloga – rešiti morajo matematično 
nalogo, ki je zapisana na kartici in zavzeti pravo točko na številčni 
osi. 

2. Številčna os je ponazorjena z ravno vrvjo, z ničlo, označeno na 
njej (lahko pa na poziciji nule stoji učenec) 

3. Učenci vlečejo karto z matematično nalogo, jo rešijo 
(izračunajo), vzamejo kartico s sabo in se postavijo na 
ustrezno mesto na številčni osi.  
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4. Učitelj preveri, ali so izračuni pravilni in če učenci stojijo 
pravilno na številčni osi. 

 
 

Tveganja in 
priporočila 

Igro lahko ponovijo večkrat. Tako lahko 
prakticirajo več različnih področij matematike, ki 
se zdijo učitelju primerna.  

Povratne 
informacije 

Učenci pustijo kartico na mestih, kjer stojijo. Eden 
za drugim preverijo (z učiteljem (ali sami), če so 
njihovi rezultati pravilni in so zasedli pravo mesto 
na številni osi. 

Uporaba v 
razredih 

Angleški jezik – preverjanje znanja časov. 
Namesto ničle je v sredino postavljen sedanji čas. 
Učenci vlečejo stavek in glede na to, v katerem 
času je zapisano, se potem postavijo na ustrezno 
pozicijo ob vrv. Pretekli čas lahko gre levo po vrvi, 
prihodnjik pa v desno. Učitelj preveri prevod in ali 
so se postavili pravilno, glede na čas uporabljen v 
stavku. 

Geografija -  dve vrvi oblikujeta križ, ki nakazuje 
strani neba, sever, jug, vzhod in zahod. V središču 
lahko označijo neko glavno mesto (Berlin). Učenci 
dobijo kartice z zemljepisnimi imeni (države, 
mesta, gore jezera, itd.) in učenci se morajo 
postaviti v pravo smer, glede na označeno 
središčno točko.   

Zgodovina  – uporabi se časovni okvir z 
označenimi stoletji. Učenci morajo postaviti svoje 
kartice, ki opisujejo nek zgodovinski dogodek, na 
pravo mesto na časovnem okviru. 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
 
 
 

 
 


