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Dragi učitelji, 
 
V tem delu priročnika se nahaja vzorec vaj za uporabo pri učnih urah za 
kompetenco iskanje in upravljanje informacij. Integracija tovrstnih 
metod v vaše pedagoško delo bo nedvomno pripomogla k raznolikosti 
učnih vsebin kot tudi pozitivno vplivala na motivacijo učencev in na 

učinkovitost njihovega učnega procesa.  
 
Dejavnosti so razvrščene po abecednem vrstnem redu. Vsaka od njih 

ima zaveden cilj, čas, ki ga potrebujete za izvedbo, vire in materiale, ki 
jih potrebujete, opis dejavnosti ter tveganja in priporočila pri izvedbi. 
Pri razdelku povratnih informacij boste našli namige, možne rešitve in 
vzorčna vprašanja za nadaljnjo razpravo. V razdelku uporaba v 

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

je lahko v pomoč pri izvedbi vaj.  
 

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

http://softskillsatclass.nbschool.eu/
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AKADEMSKA KONFERENCA  

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

  

Izmenjava 
informacij 

 

 

Cilj 
 Razvijanje interpretacijskih veščin  

 Razvijanje samozadostnosti pri delu in 
iskanju informacij  

Čas 

15 minut za navodila 
priprava – čas trajanja je odvisen od teme in 
posameznikovih sposobnosti  
konferenca: 4 učne ure 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in materiali 

teme referatov (priporočljivo je, da se določijo 
vnaprej) 
projektor 
računalnik s PowerPointom 
laserski kazalec 

(govorniški pult)  
rumena in rdeča kartica za merjenje časa  
tiskani urnik konference  
Seznam vlog 

Opis 

1) Učitelj napove teme, razredu pove, da bodo morali simulirati 
pravo konferenco, ki se jo bodo udeležili strokovnjaki. 

Posameznikom bodo dodeljene vloge. Učenci, ki bodo imeli 
predstavitve, bodo predstavili svoje ugotovitve, kot bi jih 
strokovnjaki. Vsak bo naredil svojo domačo nalogo in pripravil 
referat o določeni temi, skupaj s predstavitvijo v PowerPointu.  
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Poleg strokovnjakov pa lahko igrajo tudi druge vloge: organizator 

konference (odgovorna oseba za dnevni red konference); 
predsedniki oddelkov (predstavljanje govorcev in vodenje 
razprave); poročevalec (poročanje za medije); fotograf; hostese 
(strežejo osvežilne pijače); tehnik, itd.  

2) Učitelj določi datum za konferenco, tako da imajo učenci rok; 
treba jim je zagotoviti dovolj časa za pripravo. Dobro bi bilo, da se 
teme določijo na začetku šolskega leta in tako zagotoviti dovolj 

časa za njihovo obdelavo. Vloge je treba razdeliti pametno, 
vsakemu svojo, na podlagi individualnih sposobnosti. Ta dejavnost 
ima svoje zahteve in učenci bi jim morali biti kos. V nižjih razredih 
bi morali zahtevati le preprosto predstavitev referata (samo branje 

na glas ali govorjenje samo delno na pamet, PowerPoint 
diapozitive naredijo samo tisti, ki jih lahko). Višji razredi bi morali 
izpeljati konferenco do konca.  

3) V času konference se upošteva dnevni red, ki je pritrjen na 
vrata konferenčne sobe (kopije se lahko razdelijo udeležencem). 
Učenci sami vodijo konferenco. 

4) Ko je konferenca končana, učenci lahko natisnejo brošuro 
dogajanja ali pa jo imajo le v digitalni obliki. Ta material prejmejo 
vsi udeleženci; koristilo jim bo pri učenju. Učitelj se mora 

prepričati, da so vsi viri, ki so bili uporabljeni, našteti. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Ta dejavnost zahteva čas, konferenca lahko traja 
do štiri učne ure. Včasih je možno, da se 
zamenjajo razredi, tako da bo imel en razred 
razširjeno učno uro za potrebno obdobje. Prav 
tako bi se lahko dogovorili, da se učna ura 
izjemoma podaljša po pouku, v popoldne.  

Če učitelj določi referate in jih učenci predstavijo v 
razredu, bi bilo bolje za njih, da predstavijo svoje 
delo v okviru zanimivih dejavnosti (igre), namesto 
običajne učne ure. Učenci bodo verjetno 
potrebovali več časa za pripravo, kar lahko moti 
običajen potek ure. Konferenca bi lahko postala 
dobrodošla priložnost za ponovitev ob koncu 
semestra. Bilo bi dobro, da bi se prva konferenca 
organizirala tik pred božičnimi prazniki, ko je 
šolsko ozračje že sproščeno. Učenci lahko 
prinesejo sladkarije od doma in vse postane 
precej prijazno. Učitelju bo koristilo, če bi lahko 
ocenjeval. 
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Povratne 
informacije 

Z opazovanjem, kako je referat predstavljen in kako 

je dodeljena vloga odigrana, je mogoče takoj oceniti, 

koliko časa je bilo vloženega za pripravo. Med 
razpravo so se morali učenci soočiti z raziskovalnimi 
vprašanji in dokazati, da obvladajo temo. Preizkusili 
bodo svoje spretnosti tolmačenja in si pridobili 
izkušnje, ki jim lahko pridejo prav, če bodo 
nadaljevali šolanje na fakulteti.  

Primeri za dodelitev vlog: 

Strokovnjak: Njegova naloga je, da pripravi 
PowerPoint predstavitev s pomembnimi komentarji o 

temi, traja naj 10 do 15 minut (prilagodljivo glede na 
število učencev). 

Organizator konference: Pripravi načrt, tako da 
vsak oddelek zbere referate, ki se navezujejo na 
glavno temo.  Pozdravi udeležence, začne in zaključi 

konferenco. Odgovoren je za nemoten potek 
postopka; bolje, da se glede dnevnega reda 
posvetuje s svojim učiteljem nekaj dni pred 
začetkom. 

Predsedniki oddelkov: Na kratko vsak predstavi 
oddelek (Ta oddelek se bo ukvarjal z ...), pove 

govornikom, da predstavijo svoje referate, meri čas 
(1 ali 2 minuti, preden je govora konec, dvigne 
rumeno kartico; ko čas poteče, dvigne rdečo kartico 
- govorec mora končati) in na koncu poziva k 
razpravi. 

Poročevalec: Njegova naloga je, da napiše kratko 
poročilo za medije ali predstavi simuliran intervju ali 

prenos v živo na radiu ali TV (glede na zmogljivost in 
domišljijo učencev). 

Fotograf/snemalec: Je na voljo poročevalcu; beleži 
dogodke vizualno. 

Hostesa: Čajne gospe – prigrizki so njihova 
domena. 

Tehnik: Pripravi projektor (po možnosti s pomočjo 

učitelja); je na voljo za pomoč pri prenašanju 
predstavitve iz spleta na računalnik pred začetkom 
konference. Prav tako lahko prestavlja diapozitive, če 
govornik ne zmore, medtem ko predstavlja referat.   
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Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost je primerna za večino humanističnih 

ved; lahko se uporabi tudi pri naravoslovju, z 
ustreznimi temami papirja. 

Navdih 

 

 

Opombe 
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Akademska zgodovinska konferenca pri predmetu 

Češkoslovaška in protektorat Bohemije in Moravske  
 
10:30−10:40 Organizacijske zadeve 
10:40−10:50 Uradna otvoritev, s Stanislav Knob 
 

Oddelek 1: Izrazite osebnosti v Češkoslovaški v medvojnih letih 
 

(Predseduje ..…) 
 
Ime učenca: Alois Rašín, samooklicani minister za finance 
Ime učenca: Karel Kramář, prvi premier Češkoslovaške 

Ime učenca: Antonín Švehla, politik – lastnik kmetije  

Ime učenca: Jan Šrámek, Ustanovitelj in dolgoletni voditelj 
Češkoslovaške ljudske stranke 
 

12:00−12:15 Odmor 
 

Oddelek 2: Protektorat Bohemije in Moravske 

 
(Predseduje ..…) 

 
Ime učenca: General Alois Eliáš: Nesrečna usoda velikega človeka 
Ime učenca:: Od Radola Gajd do Emanuel Moravec: Češki fašizem in 
njegovi kolaboracionisti 

Ime učenca: Fantje z rumeno zvezdo: Usoda Judov v protektoratu 

Ime učenca: Češka kultura pod protektoratom: Srečni dnevi za filmske 
ustvarjalce? 
 

13:30−13:45 Odmor 
 

Oddelek 3: Neporavnane sporne teme 

 
(Predseduje ..…) 

 
Ime učenca: Emil Hácha: Kvizling ali kaj? 
Ime učenca: Izenačevanje konflikta: češko - nemški odnosi med 1938-

1945 
Ime učenca: Neprijetni odnosi? Čehi in Slovaki med prvo Češkoslovaško 

republiko in 2. svetovno vojno. 
Ime učenca: Edvard Beneš: Najbolj konflikten državnik v zgodovini 
Češkoslovaške? 
 

15:00 uradno konec  
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ANALIZA BESEDIL 

Starostna 

Skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

  

Uporaba podatkov 

v praksi 

 

Cilj  Pridobiti izkušnje z analiziranjem besedila  

Čas 25 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Besedilo in z njim povezan delovni list za vsakega 
učenca 

pisalo 

Primeri tematskih besedil: 
Časovna bomba v gorovju Pamir (primerno za 

geografijo) 
Skrivnost Karlovega mostu (primerno za zgodovino) 
Spanje (primerno za biologijo) 

Opis 

1) Učitelj prične:  

 "Naloga, ki vas čaka, bo zahtevala obdelovanje informacij. Dal 
vam bom besedilo, v katerem boste poiskali in izvedli analizo na 
podlagi posebnih meril. Preden začnete, moram poudariti dve 
točki: Najprej preberite besedilo in ga preučite; če je potrebno, 

preberite ponovno. Potem pa razberite dobre informacije iz 
besedila.“ 
Dobra ideja je, da se priporočila prikaže na tabli. 

2) Učitelj razdeli kopije besedila razredu, razloži, da morajo dobro 
prebrati in označiti pravilne odgovore. Na voljo jim da 15 minut.  
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3) Sledi ocenjevanje, skupaj z učiteljem in učenci. Učitelj gre čez vse 
dvomljive točke z učenci, razloži, kako priti do pravilnega 
odgovora. V vezi s tem, prosi nekoga, ki je prišel do pravega 
odgovora, da pomaga - sodeluje. 

4) Učitelj ceni delovanje uspešnih "analitikov" in zaključi vajo s 

kratko razpravo z učenci. 

 

Predlogi za učitelje - Vprašanja: 

Ste že kdaj naleteli na analizirano besedilo?  
Kako ste se lotili naloge?  

Kaj ste pridobili pri tej vaji? Ste se kaj naučili z vaje? 
Imate kakšne ideje, kako narediti analizo besedila učinkovitejšo? 

V realnosti, v katerih situacijah bi lahko uporabili analizo besedila? 

 

Tveganja in 
priporočila  

Povratne 
informacije 

Pomoč učiteljem – pravilni odgovori:  

Časovna bomba v gorovju Pamir 
1d – če se izlije, 2c – nič kaj takega v 

besedilu,  3e – ustvaril plaz, ne človek, 4b – 
nič kaj takega v besedilu, 5b - 70 km dolg, 
6c - 17 kubični km, 7e – prizadete 4 države, 
8d – ena od najvišjih gorskih verig, 9a -  je 
eno izmed področij, ki ga prizadene največ 
potresov 

Skrivnost Karlovega mostu 

1d, 2b, 3a, 4c (besedilo omenja le Parler 
doprsni kip v katedrali St Vitus, ne na 
grobu), 5b (besedilo pravi, ko se je leta 1375 

Parler pridružil projektu, ga je del že bilo 
realiziranega, kar velja tudi za 1376), 6e, 7c 
(najvišja številka je numerus reciprocus 
135797531), 8a 

Spanje 
 1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6d, 7a, 8c, 9b 

Uporaba v Izbrana besedila so primerna za predmete 
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razredih geografije, zgodovine in biologije. Podobne vaje se 

lahko oblikujejo tudi za druge predmete. 

Navdih 

Besedilo, ki je bilo povzeto (urejeno) iz člankov:  

JOHN, R. Učíme se ve spánku. (Learning while we 
sleep) Reflex magazine. 2011, 17, pp. 35-36 
PLEŠINGER, V. V Tádžikistánu za války a sucha. 
(Tajikistan in times of war and heat)  Koktejl 
magazine. 2001, 12, pp. 113 - 117  

ŠEVCŮ, O. Tajemství kamenného kentaura. (Secrets 
of the stone Centaur) National Geographic (Czech). 

2007, 07, pp. 25 -31 

Opombe 
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Časovna bomba v gorovju Pamir 
Če bi jezero Sarez ob jezu Usoi v gorovju Pamir, nenadoma preplavilo 
območje pod njim, bi izgubilo življenja na tisoče ljudi. Prav tako bi od 
doma odrezal približno pet milijonov ljudi in tudi uničili eno najstarejših 

kmetijskih območij, znano človeštvu, dolino reke Amudaria. 
POZIMI LETA 1911 JE OSREDNJI DEL GOROVJA PAMIR, KO JE SPADALO 
ŠE POD RUSIJO, SEDAJ PA V TADŽIKISTAN, PRIZADEL TRAGIČEN 
DOGODEK. ZELO MOČAN POTRES JE POVZROČIL VELIK PLAZ IN 
OGROMNE KOLIČINE KAMENJA, LEDU IN ZEMLJE JE NASULO V DOLINO 
REKE BARTANG. VAS USOI JE IZGINILA, KOT TUDI VSI NJENI 

PREBIVALCI. DVE MILIJARDI KUBIČNIH METROV ZEMLJE JE ČEZ REKO 
BARTANG USTVARILO NAJVIŠJI JEZ NA SVETU, 560 DO 700 METROV 
NAD ZAČETNO STRUGO. ZARADI TEGA JE NASTALO JEZERO, KI JE 
POPLAVILO NASELJE NA VISOKI NADMORSKI VIŠINI Z IMENOM SAREZ. 
TA SLADKOVODNI REZERVAT SE RAZPROSTIRA NA 70 KM IN JE  
GLOBOK VEČ KOT 500 METROV. VODOSTAJ JE NA ZAČETKU HITRO 
NARAŠČAL, VENDAR SE JE ZARADI PRONICANJA SKOZI PODLAGO 

SAMEGA JEZU IN IZHLAPEVANJEM VODE POSTOPEK UPOČASNIL. 
DANES JE NIVO VODE NA 3.724 M NADMORSKE VIŠINE, NARAŠČA PA 
PRIBLIŽNO 20 CM VSAKO LETO. OBSEG JEZERA SE OCENJUJE NA 17 
KUBIČNIH KILOMETROV. NAD NJIM PA SO NEKATERI VRHOVI VISOKI 
6000 METROV IN VEČ.  

V PRIMERU, DA BI SE ZGODILA NARAVNA KATASTROFA OB JEZERU 
SAREZ, KJER JE JEZ USOI, BI VERJETNO NASTALA NAJVEČJA GROŽNJA, 

S KATERIM SE ČLOVEŠTVO TRENUTNO SOOČA. ČE BI JEZ POPUSTIL, BI 
JEZERO POPLAVILO ŠTIRI NARODE V NEPOSREDNI BLIŽINI, 
TADŽIKISTAN, UZBEKISTAN, AFGANISTAN  IN TURKMENISTAN. MORDA 
BI TO SPROŽILO POTRES. GOROVJE PAMIR NI LE MED NAJVIŠJIMI 
GORSKIMI VERIGAMI, AMPAK JE TUDI PODROČJE, KJER JE VELIKA 
VERJETNOST POTRESA. NE LE, DA BI MOČAN POTRES POŠKODOVAL 

JEZ – AMPAK BI SPROŽIL ŠE OGROMEN PLAZ, KI BI NAREDIL NAJVEČ 
ŠKODE. TISTI, KI SE ZAVEDAJO TEGA, DOBRO VEDO, KAKŠNA 
KATASTROFA BI TO BILA ZA REGIJO.  
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DELOVNI LIST: ČASOVNA BOMBA V GOROVJU PAMIR 

1. Kaj je bistvo besedila? 

a) vizija največje nevarnosti za 
človeštvo 

b) opozorilo strokovnjakov 

c) podroben opis največjega 
naravnega vodnega 
rezervoarja v svetu 

d) osnutek scenarija za 
morebitno naravno nesrečo 

e) okoljska vprašanja Srednje 
Azije 

 

2. Katera od naslednjih trditev ne izhaja iz vsebine besedila? 

a) Turkmenistan, Uzbekistan, Afganistan in Tadžikistan so 
ogrožene države. 

b) Nivo jezera Sarez ne pada. 

c) Le z malo spremembo obstoja najvišje gorske verige, je 
lahko ogroženo življenje milijonov po vsem svetu. 

d) Opisano območje je nekoč spadalo pod drugo državo, 
kot je sedaj. 

e) Reka Bartang se zliva v jezero Sarez. 
 

3. Katere izmed naslednjih trditev o jezeru Sarez je neresnična? 

a) Jez je globok več kot pol kilometra. 

b) Količina vode v jezeru nikoli ne pade pod 15 kubičnih 
kilometrov. 

c) Če se bo jezero kdaj razlilo, bo to verjetno posledica 
potresa. 

d) Dolina reke Amudaria je kmetijska površina. 

e) Jez na jezeru Sarez je bil zgrajen kot najvišji na svetu. 

 

4. Česa besedilo ne omenja? 

a) Katerokoli gorsko verigo. 

b) Erozijo tal. 

c) Geometrijske podatke o jezeru Sarez. 

d) Posledice morebitne katastrofe, vključno s številom 
možnih žrtev. 

e) Dogodke izpred več kot sto let. 
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5. Najvišja številka v besedilu namenjena največji številki 

merjenje dolžine je: 

a) 500 

b) 70 

c) 6 000 

d) 3 724 

e) 5 000 000                                               
 

6. Katera številka zajema najmanjši obseg volumna? 

a) pet 

b) 1911 

c) približno 17 

d) štiri 

e) 2 milijarde 
 

7. Prepoznajte izjavo "Tadžikistan bi utrpel največjo škodo v 
primeru nesreče" , kot: 

a) pravilno 

b) nepravilno 

c) verjetno resnično 

d) napačno 

e) ni mogoče določiti z gotovostjo 
 

8. Na podlagi vsebine, zagotovo ni res, da: 

a) Nad jezerom Bartang so vrhovi višji od gladine jezera, 
za več kot 2 km. 

b) Jez Usoi je v povprečju visok 630 m. 

c) Jez Usoj in jezero Sarez tvorita enotnost. 

d) Pamir je druga najvišja gorska veriga na svetu. 

e) Nivo vode jezera Sarez se bo dvignil za približno en 
meter vsakih 5 let. 
 

9. Ugotovite, ali je trditev "Pamir območje najpogostejših 
potresov“: 

a) ni mogoče nedvoumno potrditi ali je resnična ali 
napačna 

b) je napačna 

c) je verjetno res 

d) je nepravilna 

e) je pravilna 
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Skrivnost Karlovega mostu (Charles Bridge) 

 
Če je verjeti pisateljem, je bil cesar Karel IV. tisti, ki je položil prvi 
kamen za izgradnjo mostu. Ena večnih skrivnosti mostu je še vedno 
neznanka, kdaj se je to zgodilo. Domnevno je bilo to na magično 
povezan dan s številkami leta, dneva, uro in minutami in sicer ob 5:31 
zjutraj, na 9. julija, 1357. Številno izražene tvorijo simetrično serijo 

(numerus reciprocus): 135797531. Takšna serija številk naj bi imela 
astrološke konotacije in to je vse prej kot gotovo, da je "Oče kraljestva" 
uporabljal horoskope in/ali astronomske izračune, preden se je spustil v 
svoje veličastne gradbene projekte. To je delal z namenom, da zagotovi 
naklonjenost zvezd do njegovih projektov. Kdaj je bil prvi del Karlovega 
mostu zgrajen, ni mogoče najti v zgodovinskih virih. Potreba po novem 

kamnitem mostu se je zmanjšala z uničenjem prvega originalnega 
mostu Judith Bridge leta 1342. Po tem je ostro zimsko obdobje bilo 
prekinjeno z dvigom temperatur; razpokane ledene plošče so blokirale 
pretok reke Vltava v Pragi, posledično se je most zrušil. Karlov most so 
morali zgraditi približno 20 metrov južno od ostankov starega 
Romanesque mostu.   
 

Obstajajo tudi dvomi o tem, kdo je zasnoval Karlov most. V virih z 
19.stoletja je omenjen slavni Peter Parler. Trditev v glavnem temelji na 
napisu doprsnega kipa na katedrali st.Vitus, ki pravi "rexit pontem 
Multaviae", tj. "On je vodil gradnjo mostu čez Vltavo". Dejstvo je, da ko 
je Parler postal vključen v izgradnjo mostu, v letu 1375, takrat je že 

velik del mosta bil zgrajen. Zdi se, da je bil pravi arhitekt (Werkmeister) 
prebivalec Prage in izkušen kamnosek z imenom Master Otto (njegov 

pečat je znan). Kljub temu, da imamo dve imeni, ni veliko najdenega, 
ko govorimo o izgradnji, ki je trajala več kot 50 let. Obstajajo le 
špekulacije in ugibanja, kako je potekala izgradnja – kako je bilo s 
prevozom in rezanjem več kot 100 tisoč ton kamna. 
 
Druga skrivnost se nanaša na sestavo srednjeveške malte. Obstajajo 

zgodbe o dodajanju jajc k apnu in odlična odločitev svetnikov Velvary, 
da so poslali kuhana jajca v Prago, da so »preživela« pot brez poškodb. 
Kar se tiče sestavin, dodajanje jajc v apno, bi lahko dobro utemeljili. V 

srednjem veku so apneno malto velikokrat izboljševali z organskimi 
dodatki (mleko, skuta, goveja kri). Vendar se pa zdi, da bi bilo za tako 
veliko gradnjo, kot je Karlov most, to zelo nepraktično, če spregledamo 
tehnološke prednosti. Za samo en kup v času gradbene sezone (od 

pomladi do jeseni), bi bilo potrebnih 300 tisoč jajc. Zagotovitev takšnih 
količin, v tistem času, ne bi bila realna. Ampak obstojnost Karlovega 
mostu je izjemna: Medtem, ko so zamenjali nekaj plošč v drugem delu 
prejšnjega stoletja, so ta (neoriginalna) že razpadla, večina kamnov s 
14. stoletja je še vedno v dobrem stanju in še vedno prikazuje 
(anonimno) delo kamnosekov izpred 600 let. 
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Tudi, kako so bili podporni stebri zasnovani in razporejeni, ostaja 
skrivnost. Gradbena dela so verjetno potekala v deroči reki; v današnjih 

časih je rekla Vltava veliko manj deroča, zaradi niza jezov (slapov) v 
zgornjem delu reke, zgrajenih v 
zadnjem stoletju. Ali pa so deli 
mostu bili zgrajeni na kopnem in z 
uporabo korit nameščeni ter 
dokončani v rečni strugi? Tudi z 
današnjo tehnologijo, bi v reki s 

tokom to predstavljal velik izziv. 
Kljub računalniškim modelom, ki 
dokazujejo, da teoretično most ne 

bi smel več obstajati, še vedno služi svojemu namenu po več kot 650 
let, preživel je tudi katastrofe, kot so bile poplave leta 2002. Kako je to 

možno?  
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DELOVNI LIST: SKRIVNOST KARLOVEGA MOSTU (CHARLES 

BRIDGE) 
 

1. Kaj je bistvo besedila?  
a) Informacije o tem, kako se je Vltava spreminjala skozi 

stoletja. 
b) Povzetek dosežkov vladavine Karla IV. 

c) Zgodovina gradnje mosta v Pragi. 
d) Seznam skrivnosti v zvezi z gradnjo Karlovega mostu.  
e) Opis gradnje enega najstarejših mostov še stoječih mostov 

v Pragi. 

2. Katera od naslednjih trditev ne izhaja iz vsebine besedila? 

a) Organski dodatki so izboljšali malto. 

b) Karlov most je preživel vse katastrofe zaradi naklonjenosti 
zvezd.  

c) V izgradnji Karlovega mostu je sodeloval več en arhitekt.  

d) V srednjem veku je bil transport svežih jajc na daljše 
razdalje problematičen. 

e) Čez Vltavo je bilo potrebno zgraditi nov most. 

3. Katera od naslednjih trditev je neresnična? 
a) Master Otto je pustil svoj "podpis" na enem delu mosta.  
b) Karlov most je bil zgrajen kasneje kot Judith. 
c) Na nekaterih kamnih so še vedno vidni "podpisi" 

(prepoznavni znaki) kamnosekov. 
d) Originalen Romanesque most ni bil na istem mestu kot 

Karlov most. 
e) Oseba, ki je začela gradnjo Karlovega mostu, ni bil Peter 

Parler.  

4. Kaj besedilo ne omenja?  
5) napisa na Parlovih prsih 

6) kako so bili postavljeni deli mostu 
7) zadnje počivališče Petra Parler-ja 
8) fenomena, povezanega z vremenom 
9) magičen trenutek, ko je bil položen prvi kamen Karlovega 

mostu  

5. Katera od naslednjih izjav je resnična?  
a) Karlov most je severno od predhodnika mostu Judith. 
b) Leta 1376 je že bil del Karlovega mostu zgrajen. 
c) Novi podatki govorijo, kdaj točno je bil položen prvi 

kamen Karlovega mostu. 
d) Werkmeister Otto je bil rojen v Pragi. 
e) Horoskop, ki so ga uporabili za izgradnjo Karlovega 

mostu, je osnovan na seriji nesimetričnih številk. 
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6. Trditev, da je slika v zgornjem desnem kotu slika poplav iz leta 
1934 je: 
a) pravilna 
b) nepravilna  
c) verjetno resnična 
d) napačna 

e) ni mogoče določiti z gotovostjo 

7. Najvišja številka v besedilu je večja kot:  
a) 10 000     

b) 100      
c) 1 000 000    

d) 100 000   
e) 1 000 

8. Trditi, da ni znano, kdaj točno so postavljali stebre, je: 
a) pravilna 
b) nepravilna 
c) verjetno resnična 
d) napačna 
e) ni mogoče določiti z gotovostjo 
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Spanje 
Vsak, ki ima možgane, potrebuje spanec – velja za človeka kot za živali. 
Ampak že različne vrste se razlikujejo po tem, koliko spanja 
potrebujejo, od 2 do 20 ur na dan! Človek potrebuje približno do 8 ur 
spanja. Pri ljudeh in nekaterih sesalcih je spanje zasnovano tako, da 
spijo, kadar je noč - temno. Vendar pa druge vrste sesalcev spijo 
podnevi (npr. glodavci). Človek prespi tretjino svojega življenja; doslej 

še ni povsem jasno, zakaj je to dobro. Kako spanje deluje na nas, še ni 
dobro pojasnjeno. Morda je spanje v preteklosti imelo drugačno 
funkcijo, sčasoma pa prevzelo drugo funkcijo, ko so se stvari začele 
razvijat. Lahko bi bilo povezano z imunskim sistemom, celjenjem ran, 
varčevanje z energijo in rastjo. Po številnih teorijah ima spanje veliko 

funkcij (glej zgoraj) ali pa ima eno kombinirano funkcijo, katera še ni 
bila opredeljena ali dogovorjena. 

Med spanjem možgani mirujejo. Zagotovo pa je spanje nekako 
povezano s spominom in učenjem. Med spanjem se dogaja nekaj 
podobnega kot "defragmentacija diska", možgani razvrstijo informacije, 
pridobljene tekom dneva, dodelijo logične povezave in strukture za 
določene informacije, začne se proces odločanja, kaj si zapomniti ali 
zavreči. 
Obstaja več faz spanja, najpomembnejši sta REM in NREM; pridejo v 

ciklih. Hitro gibanje oči (rapid eye movement) REM spominja na 
budnost. Pod zaprtimi vekami, se oko hitro premika. Pri zdravih ljudeh 
je ta faza trikrat na noč, kar pomeni, da bi morali imeti čez leto vsaj 

tisoč sanj. Večino sanj pozabimo takoj, ko se zbudimo, največ sanj pa 
sploh ne registriramo. Imamo pa tudi sanje, katere nam ostanejo v 
spominu še leta. Med sanjami se možgani "odklopijo" od ostalega 

(telesa), tako da karkoli se nam zdi, da delamo, se dejansko ne dogaja. 
Najdaljše obdobje REM imajo kljunaši (57% spanja); najkrajšo pa 
delfini (2%). Domneva se, da se REM stanje nanaša predvsem na 
duševno sprostitev, utrditev in izboljšanje, ne le spomina ampak tudi 
drugih kognitivnih sposobnosti. 
Sprostitev mišic je povezana z ne-hitrim gibanjem oči – non-rapid eye 
movement (NREM). Medtem ko se odvija to stanje, je nevronska 

dejavnost na splošno nizka, kar se odraža v nizki stopnji presnove, kot 
tudi nižji temperaturi možganov. V zadnjem času razlikujemo tri faze 

NREM, razlikujejo se po pogostosti sprememb električnega signala. V 
NREM fazi 1, možgani preidejo iz običajne budne frekvence (8-13 Hz) 
na manjšo frekvenco (4-7 Hz). V NREM fazi 2 se pojavijo hitrejši valovi 
od  12-16 Hz, medtem ko je NREM faza 3 prepoznavna po nizkih 
frekvencah kot 1-2 Hz. Hertz je en cikel na sekundo. Med NREM pridejo 

nočne more. Te more niso del običajnih sanj; so začasne motnje 
vegetativnega živčnega sistema, znak neravnovesja v sistemu 
fizioloških regulatornih mehanizmov. Te nočne more ne trajajo tako 

dolgo, kot klasične nočne more, načeloma se končajo v minuti ali dveh. 
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DELOVNI LIST: SPANJE 
 
1. Kateri od naslednjih trditev ne izhaja iz vsebine besedila? 

a) REM faza spanja ni povezana z mišično relaksacijo. 
b) Povprečen čas spanja živali se ne razlikuje veliko od človeškega. 
c) Tudi ko spimo, so naši možgani 

aktivni.  
d) Nočnih mor ni med REM stanjem.  

 
2. Kaj je bistvo besedila? 

a) Informacije o najnovejših 
znanstvenih odkritij. 

b) Opis razlik med spanjem ljudi in 

živali. 
c) Informacije o fenomenu spanja. 
d) Seznam glavnih značilnosti spanja. 

 
3. Katera izmed naslednjih trditev o spanju ne drži? 

a) Nočne more ali grozne more so povezane z NREM. 

b) NREM ni povezan z duševno sprostitvijo.  
c) Ni hitrega gibanja očesa med NREM.  
d) Med REM se temperatura možganov zniža.  

 
4.  Kaj ni omenjeno v besedilu? 

a) Število frekvenc v različnih fazah spanja. 
b) Kako so bili izvedeni poskusi merjenja trajanja REM pri živalih. 

c) Povezave med spanjem in temo. 
d) Glodavcev. 

 
5. Kaj niste izvedeli iz besedila? 

a) Katera vrsta spi podnevi. 
b) Povprečno število sanj, ki jih ima oseba čez določen čas. 
c) Bistvo povezave med imunskim sistemom in spanjem. 

d) Povezavo med spanjem in sprostitvijo organizma. 
 

6.  Katera izmed naslednjih trditev o spanju ni resnična? 

a) Zdrava oseba gre skozi več faz v REM spanju. 
b) Kljunaši so omembe vredni že zaradi svojega najdaljšega 

obdobja REM stanja med živalmi. 

c) V 3.fazi NREM je frekvenca možganov nekje med 60 in 120 na 
minuto. 

d) Nočne more so simptomi motenega vegetativnega sistema. 
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7. Ob upoštevanju besedila ne moremo reči da: 

a) V budnem stanju je tipična frekvenca med 4-7Hz.  
b) Večina ljudi pozabi, kaj so sanjali, že zjutraj. 
c) Delfini nimajo najdaljšega REM stanja med spanjem. 

d) Spanje je povezano s spominom in učenjem, čeprav še ni 
znano, kako. 

 
8. Ugotovite, ali je izjava "Čeprav prespimo približno tretjino našega 
življenja, funkcija spanja do danes še ni nedvoumno pojasnjena": 

a) napačna 
b) ni mogoče nedvoumno določiti 

c) resnična 
d) nepravilna 
e) nerealna 
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BIO-MIŠMAŠ 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje informacij 

  

Uporaba 

podatkov v 
praksi  

 

Cilj 

 preveriti sposobnost predelave in potrditev 
informacij iz različnih virov 

 poskusiti razvrstiti informacije 
 poskusiti delati z informacijami v skupini 
 poskusiti iskati informacije 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

materiali 

Dostop do interneta 
Učbenik biologije 
Živalski atlas 

Za vsako skupino:  
 

Večji list (flipchart) 

škarje 
lepilo  
Delovni listi: 
Bio-Mišmaš - Navodila  
Bio-Mišmaš - Slike 

Bio- Mišmaš – Imena živali 
Bio- Mišmaš - informacije 
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Opis 

1.Učitelj naroči razredu, da bodo poskusili delati z informacijami, jih 
obdelati in razvrstiti. Uporabijo lahko katerikoli vir informacij, 
vključno z atlasi, učbeniki in internetom.   

2.Učitelj razdeli razred v skupine, jim priskrbi motivacijo s pomočjo 

namišljene zgodbe (tj. Bio-Mišmaš – delovni listi z navodili). Skupine 
predstavljajo različne založniške hiše, ki tekmujejo za primat 
donosne knjige z naslovom Poznane in nepoznane živali. Učitelj 
pove, da imajo na voljo za delo samo 25 minut. Skupinam razdeli 

posebno orodje, da se spopadejo z nalogo. Med delom jih učitelj tudi 
opazuje in beleži opazke, da jim bo lahko podal povratne 
informacije. 

3.Ko čas poteče, učitelj skliče konec dejavnosti in skupaj s skupinami 
preveri rezultate. Vsak del informacije, ki je pravilno povezan, je 
nagrajen z eno točko; vsak dodaten del informacij je nagrajen z 
dvema točkama. Ekipa z največjim številom točk zmaga.  

4.Učitelj se zahvali razredu za njihov trud in nadaljuje z analizo vaje. 
Pomembne točke so zapisane na veliki list (flipchart). 

 
 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kaj ste najprej naredili po prejemu navodil?  
 Kateri postopek ste izbrali?  
 Kateri vir informacij ste uporabili? 
 Kateri viri informacij so bili koristni in kateri ne? 

Zakaj? 
 Ste imeli težave pri prepoznanju katerih živali? Če da, 

zakaj? 
 Kako ste v skupini sodelovali med sabo? 
 Kako ste ravnali z informacijami, ki ste jih imeli? 
 Kaj vam je pomagalo uspeti ali ne uspeti?  

 Kaj bi morali narediti, da bi skupina delala bolj 
učinkovito?  
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Povratne 
informacije 
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Povratne 
informacije 
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Povratne 

informacije 
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Povratne 
informacije 
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Povratne 
informacije 
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Povratne 
informacije 
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Povratne 
informacije 
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Uporaba v 
razredih 

Biologija; vaja bi se z malo prilagoditve lahko uporabila tudi pri 
drugih predmetih.  

 

Navdih  

 

 

Opombe 
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Delovni list: BIO-MIŠMAŠ - NAVODILA 

Delate za založniško hišo, ki namerava izdati knjigo, ki bo zagotovo 
uspešnica, Poznane in nepoznane živali. Vendar pa ima konkurenčno 
podjetje isti načrt, tj. druga založba. Da uspete, morate biti hitrejši od 

njih. Za delo imate na voljo 25 minut. Istočasno pa morate biti najbolj 
natančni. 
 
Težava je, da so informacije, ki bodo v knjigi, trenutno v neredu. 
Preden gre knjiga v tiskarno, morajo biti informacije urejene in dodana 
morajo biti še zanimiva dejstva o živalih.  
 

Od učiteljice boste dobili veliki list (flipchart), na njem boste urejali 
ustrezna področja o informacijah. Prav tako boste prejeli liste z 

informacijam, ki jih morate razrezati. Bodite pozorni, da je vse na 
svojem mestu, za popestritev poiščite zanimiva dejstva o živalih. 
 
Za pridobitev in potrditev informacij lahko porabite katerikoli vir.  
 



 
 

KOMPETENCA ZA ISKANJE IN UPRAVLJENJE INFORMACIJ / DEJAVNOSTI                                             35 

 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

 

 

Delovni list: Bio-Mišmaš - Slike 
 

 

Razrežite. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
36                                    PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

www.softskillsatclass.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

KOMPETENCA ZA ISKANJE IN UPRAVLJENJE INFORMACIJ / DEJAVNOSTI                                             37 

 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
38                                    PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

www.softskillsatclass.eu 

 

Worksheet: Bio-Mišmaš – Imena živali 
 
 

Razrežite. 
 

 
 

 
JUŽNI KAZUAR 

 

 
 
DOLGOUHI JEŽ 

 

 

KOZAČA 
 

 
ARAPAJMA 
 

 
METULJČEK 

 

 

 
ZELENI BAZILISK 
 

 
KAPIBARA 
 

 
EVROPSKI BOBER 
 

 

SIVI LANGUR 
 

 
ZLATA GROZNA LISTOVKA 
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VELIKI MRAVLJINČAR 

 
MADAGASKARSKI DOLGOPRSTEŽ (AYE AYE) 
 

 
GOLA MIŠ 
 

 

GALAPAŠKI RIBJI NETOPIR (OGCOCEPHALUS DARWINI) 
 

KIWA HIRSUTA 

 

LIPICANEC 

 

 

KOMONDOR 

 

 
MATA MATA 
 

 
SAJGA 

 

 
ROŽNATI VILINSKI PASAVEC 
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Delovni list: Bio Mišmaš informacije 

 
 

 

Red: Sodoprstni kopitarji oz. parkljarji  

 
Ploska, trikotna glava ima široka usta, številne izrastke in mesnate zavihke 
(fleshy flaps), ki štrlijo iz strani. 

 
Družina: Kazuar. Red: Struthioniformes. 
 

 

Ima močne noge za tek in obrambo; kremplji na nogah so dolgi do 12 cm in 
lahko služijo kot bodala.  
 

 
Ta žival ima opazna ušesa; namenjena so za razvoj za toplotno sevanje v 
puščavi.  

 
Ptič je zelo razširjen, osredotočen na Rusijo in je zelo popularen. Razširjen 
je čez celotno Evrazijo.  

 
Ta žival igra unikatno vlogo v morskem ekosistemu. Je tudi gospodarsko 

pomemben, saj je užiten.  
 

 
Velike sprednje klešče jim omogočajo, da se premikajo pod peskom brez 
napora. Takšen način premikanja omogočata oklep in zaščitena glava.  

 
Družina: Corytophanidae. 
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Največji glodalec na svetu.  

 
Zaradi njene mehkosti, je bila koža te živali stoletja uporabljena za 

podlogo za sedla.  

 
Nekatere države, kot je Venezuela, so jih začele ščititi in prav tako tudi 
gojiti v ujetništvu. So prijazne, udomačene živali.   

 
Čokat glodalec s tanko dlako in dolgim ploskim repom, prekrit z 

luskami. Rep mu ne služi le za manevriranje v vodi, ampak tudi nudi 

oporo med stojo.  

 
Žival živi v krdelu (do 120 živali) s strogim, zapletenim družbenim 
redom.  

 
Razred: Dvoživke. Družina: Podrevnica. 

 

Ta žival je cenjena, še posebej v Indiji. Tam so zgrajeni celo templji za 
opice, ki temeljijo na domnevnem razmerju z »opičjem bogu« 
Hanuman-om.  

 
Njihovo celotno telo prekrivajo živahne barve, vse od metine zelene in 
rumene do oranžne in bele. Rumena je najbolj pogosta, zaradi tega tudi 
ime.  

 
Žival lahko najdemo v mnogih okoljih, tudi v močvirjih, gozdovih in 
travnikih. Za spanje ima najrajši odročna, pokrita območja.  

 
Red: Pilosa. 
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Družina: Dasypodidae. 

 
Je odličen kopač, če je ogrožen, se je zmožen zakopati v sekundah.  

 
V njegovem drevesnem okolju ta žival opravlja isto funkcijo kot detel, 
preverja prazne tunele v lubju. Namesto kljuna uporablja prste, da 
potolče po lesu in da zazna ličinke.  

 
Red: Primati; Podred: Prosimian. 

 
Žival je dobila ime po značilnem zvoku, ki ga proizvaja.  

 
Koža je rjava in roza. Mladiči imajo na koži temne lise, ki z leti zbledijo.  

 
Red:  Glodalci 

 

Kljub temu, da so noge tanke in kratke, ju je ta žival sposobna 
premikati naprej in nazaj z isto hitrostjo.   

 
Red:  Rokoplute. 

 
Odkrit je bil leta 2001 in uradno priznan kot vrsta leta 2005. 

 

Pasma je nastala s križanjem čistokrvnih španskih, arabskih in drugih 
konjev.  

 
Je dovolj močen, da se spopade s kojoti, volkovi, pumami in medvedi.  

 
Razred: Plazilci 
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Na glavi ima veliko koščeno »čelado«, ki je narejena iz trabekularne 
kosti in hrustanca. Uporablja jo za pridobivanje hrane, v gostih gozdovih 
pa tudi kot naprava za treščiti v kaj..  

 
Čez dan ta žival, pokrita z bodicami, počiva v brlogu, ki ga je izkopala, 

dolgem tudi do enega metra.  

 
V njenem naravnem okolju, je žival vse prej kot nevidna. Izvira iz 
severne in centralne Južne Amerike, iz porečja reke Amazonke in 
Orinoco.  

 
V nasprotju z ostalimi ujedami, nosi svoj plen v gobcu, ne v krempljih.  

 
Značilna za to žival so njegova ušesa, ki spominjajo na krila metuljev. 
Nameščena so precej narazen, da prikažejo okroglo lobanjo, po navadi z 
ozkim belim plešastim mestom.  

 
Občasno se selijo skupaj kot skupina, da uidejo nevihtam in suši. Pred 

nočnim počivanjem izkopljejo malo okroglo globel v zemljo.  

 

Ta riba je številčno najdena v vodah tropskega deževnega gozda; je 
pogosta v Amazonki in njenih pritokih.  

 
Družina: Opice Starega Sveta. 

 

Po velikosti enaka domači mački, z ušesi, podobnimi netopirjevim, z 
zobmi, podobnimi podgani in nesorazmerno velikimi dlanmi. Podred: 
Prosimians 

 
Kosmat, mišičast, odločen pastir za ovce.  

 

Družina: Ježi. Red: Eulipotyphla. 
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Razred: Plazilci.  

Najbolj osupljiva značilnost te živali je njena velika glava z velikim 
premičnim nosom, ki visi nad njenimi usti. Samci imajo par dolgih, 
povoskanih barvitih rogov s prstanu podobnem grebenu.   

 
Telo te živali je pokrito s sivimi ali rumenkasto zelenimi luskami, dolgimi 

do 10 cm.  

 
Ptič je znan po svoji jezi, s čimer brani svoje gnezdo pred vsemi 
obiskovalci.  

 

Če je v nevarnosti, se ta žužkojedi sesalec tesno zvije, njegove bodice 
štrlijo ven in proizvaja ropotajoč in/ali žuboreč zvok.  

 
Edinstvena lastnost te živali je, da je sposobna do neke meje 
spreminjati svojo barvo.  

 
So odlični plavalci, z očmi in ušesi, postavljenimi visoko na glavi, da 
lahko z lahkoto vidijo in slišijo, medtem ko so v vodi.  

 
Ta žival naseljuje rečne in aluvialne ravnice na severni polobli. Najbolj je 
aktivna ponoči, ko markira svoj teritorij s kupom blata, poškropljenim z 

mošusom izločka bezgavk.  

 
Aborigini v Novi Gvineji uporabljajo črno ptičje perje za valuto.  

 

Ta pes lahko tehta vse do 60 kg.  

 
Široko razširjena, glasna opica: proizvaja lahko 16 različnih glasov.  
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Žival živi v okolici Galapaških otokov in na obali Peruja.  
 

 

 
Koža je gola ali brez dlak in nagubana z zelo kratkimi, občutljivimi 
resicami podobnimi dlakami.  

 
Samica se pari z več samci v paritvenem obdobju. Samo dominantni 
posamezniki se lahko razmnožujejo, ostali so delavci. Kraljica je najbolj 
agresivna v celotni koloniji.  

 

Rilec ima podaljšan, lobanja je aerodinamična z malimi očmi in ušesi. 
Rep je velik in košat, skoraj tako velik kot telo in ga uporablja kot odejo 
za čez noč.  

 
Ta unikatna žival prebiva v suhih travnatih in peščenih območjih 

centralne Argentine.  

 
Morska žival živi v globinah med 3 in 80 metri.  

 
Dlake, ki prekrivajo noge, so tako puhasta, da izgledajo kot ptičje perje.  

 

Srednje veliki toplokrvnež, čigar lasje so v odraslosti  povečini bele 

barve. Vendar pa je žrebe rojen s temnimi lasmi.   

 
Sladkovodna žival; živi potopljena, vendar ne more plavati in lahko celo 
utone.  

 
Populacija je osredotočena na tri glavna področja znotraj srednje Azije. 
Naseljujejo suhe stepe in polpuščave.  

 
Ptič,  ki ne leti, ampak dobro plava.  

 
V poletju ima kratek kožuh, ki je zadaj rumenkasto rdeče barve in vrat z 
bledo spodnjo stranjo. Pozimi postane kožuh  debelejši in daljši.  

 
Čez dan počiva in opazuje okolico. Ponoči postane zelo pozoren, vedno 

na preži. Rejci pravijo, da vsiljivec lahko vstopi, ampak izstopiti ne 
more.  



 
 
46                                    PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

www.softskillsatclass.eu 

 

 

 
Njegovi zobje so podobni glodavčevim, sekalci rastejo neprestano,  da 
preprečijo, da postanejo topi.   

 
Žival nima zob. Hitro nihajoč jezik lahko iztegne 610 mm iz ust in je 

prekrit z lepljivo slino in ima bodicam podobne izbokline.  

 
Živi v zemlji v vlažnih gozdovih. Jajca izvali na tla, samci pa prenesejo 
ličinke v stalne mlake.  

 
Ta žival ima »tkaninaste« zadnje noge, ki ji omogočajo bolje plavati; na 

sprednjih nogah pa so samo sledovi tkanine.  

 
Žival je številčna v Južni Ameriki, najbolj v poplavnih ravnicah velikih 
rek, še posebej v porečju reke Orinoco. 

 
Če je potrebno, bo žival v kratkih razdaljah in/ali ko je v nevarnosti, 
uporabila samo zadnje noge. S hitrostjo 11 km/h je sposobna preteči 
kratke razdalje na vodni površini, za kar je dobila vzdevek »Jezus 

kuščar«.  

 
Družina: Prave sove 

 
Bodice so progasto temno rjave bele barve, notranji del ježa pa belkaste 
barve. Živi v okolici Kaspijskega jezera.  

 

 
Drugi najtežji ptič na svetu je zdaj ogrožena vrsta.  
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Ima odličen sluh in lahko lovi plen tudi v snegu.  

 
Čeprav je hišni ljubljenček že stoletja, njegov lovski čut še ni izumrl. 
Despite being a pet for hundreds of years, its hunting instincts never 

die. V mestnih stanovanjih lahko prinese ulovljeno muho kot darilo 
gospodarjem, na podeželju pa miš.  

 
Znan tudi pod imenom vodni prašič. Po navadi so najdeni blizu močvirja 
in vodnih lukenj, kjer lahko najdejo zatočišče pred opoldansko vročino.  

 

Žival je lahko potopljena 15 do 20 minut.  

 
Uradna pasemska označba je Epagneul Nain Continental. 

 
Žival je zmožna naseljevati območja do 4000 m nadmorske višine.  

 
Pripada skupini »Podrevnice« - aborigini uporabljajo strup iz kože te 
živali za zastrupitev njihovih puščic za puhalnike. 

 
Ima rekord med sesalci po številu zob. Ima jih čez sto, čeprav niso 
prevlečena s sklenino. 

 
Spredaj pred ustnicami ima velike štrleče zobe, ki služijo za kopanje. 
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Najden je bil na dnu Pacifiškega oceana, južno od Velikonočnih otokov, 
na globini 2300 m. Njegovo okolje je bogati hidrotermalni odtok, ki 
bruha vod, vročo do 400°C. 

 
Uči se zelo dobro, pogosto nastopa v cirkusih ali šolah jahanja. Na 

mestu lahko skoči visoko v višino, skupaj z jezdecem.  

 
Debeli beli kožuh, podoben filcu, pomaga pri tem, da se z lahkoto 
pomeša z ovcami in služi kot zaščitni oklep v boju z vsiljivcem.  

 

Te ribe niso dobri plavalci; uporabljajo svoje prsne plavuti za plezanje 
po morskem dnu.  

 
Kiwa je ime Polinezijske boginje raka in tudi tega bitja. 

 
Odrasli so svetlo zeleni z žarečimi rumenimi očmi in malimi modrikastimi 
pikami čez hrbtni greben.  

 
Nahaja se v okolici Kaspijskega jezera.  

 

Živi v naravi, vendar ne pregostih, listnatih in mešanih gozdovih z 
jasami.  

 
Najdaljša sladkovodna riba kadarkoli ujeta.  

Zelo prijazen hišni ljubljenček, ki se rad igra z igračami, družinskimi 

mačkami, ostalimi psi, a najbolj z ljudmi.  

 
Glava je oblike pravokotnega kvadrata, katero nadaljevanje je opazno 
plosko čelo.  

 
Ta žival uživa predvsem ličje, vejice in nekaj rastlin.  

Ta žival je poznana le v določnih območjih obale Pacifika v Kolumbiji. So 

kopenske živali, ki živijo na gozdnih tleh, ampak pri hranjenju mladičev 
pa se zanesejo na sladko vodo.  
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Ta žival lahko skoči do razmika 10 m.  

Znanstvena označba je daubentonia madagascariensis; največji nočni 
sesalec, ki živi v deževnih gozdovih v Madagaskarju.  

 
Ker ta bitja živijo predvsem pod zemljo, imajo zelo majhne oči. Imajo 

tudi debele veke, ki preprečijo svetlobo, zato so za preživetje odvisni od 
drugih čutil. 

 
Deseteronogo, (Red: Deseteronožci), nekje 15 cm dolgo bitje s 
kosmatimi nogami.  

 
Ime vrste izvira iz slovenske vasi Lipica, kjer se je vrsta začela.  

 
Naseljujejo podzemeljske tunele v travnatih območjih in savanah 
Vzhodne Afrike. Njihov sistem tunelov je globok okoli 2 metra.  

 
Sprednje noge imajo 5 krempljev, z zelo dolgimi in ostrimi notranjimi 
tremi kremplji. 

 
Hrani se z zelo različnimi sesalci, ptiči, žabami in insekti. Presežek hrane 
hrani v gnezdu ali v bližnjih skrivališčih.  

 

 
Sladkovodna riba iz redu Osteoglossiformes. 

 

Samci imajo zelo opazno dvojno čelado in zobati greben na hrbtu ter 
rep.  

 
Ta žival je dober hišni ljubljenček, ki pa nima repa.  
 

 
Svetla obarvanost služi kot opozorilo plenilcem. Koža je prepojena z 

alkaloidnim strupom, ki vsebuje batrahotoksine.  

 
Žival je razporejena čez celotno Osrednjo in Južno Ameriko.  
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Obraz in ušesa te živali so zmeraj črna.  

 
Telo je prekrito s fleksibilnim oklepom.  
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BRALNA SOBA 

Starostna 

Skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Obdelovanje 

informacij 

 

 

Uporaba 

podatkov v 
praksi 

 

Izmenjava 

informacij 

 

 

 

Varnostni, 

pravni in etični 
vidiki, pri delu s 

podatki 

 

Cilj 
Naučiti se obdelati besedilo, se ga naučiti in podati 

informacije naprej  

Čas 
15 to 45 minut (odvisno, kako dolgo in težko je 
besedilo) 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Tabla in/ali veliki list (flipchart) 
Urejen povzetek iz učbenika (za vsako skupino)  
Kartice z nalogami  
Papir in pisala (vsi učenci)  

Vzorčno besedilo  
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Opis 

a) Učitelj pripravi besedilo in kartice z nalogami. Ni potrebno uporabiti 
vseh nalog; ravno nasprotno, uporabljene bi morale biti selektivno, 
da je časovna omejitev približno enakovredna za vsako skupino:   

Pomoč za učitelje – naloge za razred:  

 Preoblikujte tekst s svojimi besedami. 
 Razmislite – izrazite svoj pogled na vsebino članka in kaj mislite 

o njem.  
 Razložite naslov članka.  

 Predlagajte 3 ključne besede, s katerimi bi opisali članek v 
knjižnici in/ali orodju za iskanje.  

 Napišite 27-besedni stavek za začetek TV novic.  
 Povzemite vsebino članka v enem stavku, kot prikaz na 

teletekstu.  

 Napišite SMS s 30 znaki, ki bi ga mobilni operaterji poslali 
svojim uporabnikom.  

 Slovar – izberite 5 tujih besed strokovnih izrazov in poskusite 
razložiti njihov pomen.   

 Popolnoma na novo zapišite naslov besedila.  

b) Učitelj razdeli razred v skupine, jim razdeli besedilo in razloži, kaj 

morajo storiti: »V skupinah preberite besedilo. Vaša naloga se bo 
navezovala na besedilo. Natančneje vam povem kasneje.«  

c) Ko skupine končajo z branjem, učitelj pusti vsakemu, da nariše 
kartico z navodili. Prav tako dobijo tudi veliki list (flipchart). »Vaša 
naloga je, da obravnavate besedilo, ki ste ga ravno prebrali, z 
uporabo navodil iz vaših kartic. Vaša rešitev mora biti napisana na 
velikem listu (flipchartu): uporabili jo boste kasneje pri 

predstavitvi.« Učitelj se prepriča, da vsakdo razume, kaj mora 
storiti in pove razredu, da imajo na voljo le 10 minut za delo; čas 
lahko prilagodi, odvisno od težavnosti naloge.  

d) V skupinah se učenci lotijo svojih nalog, medtem ko se učitelj 

sprehaja po razredu in preverja, če je vse v redu. Če je potrebno, 
pomaga tu in tam.  

e) Na koncu vsaka skupina predstavi svoje rešitve. Učitelj tako 

omogoči učencem, da delijo svoje izkušnje (glej Razpravo in 
povratne informacije spodaj).  
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Tveganja in 

priporočila 
Učitelj pripravi relevantne naloge in nič drugega.   
Vaja se lahko uporabi tako v fazi realizacije pomena 
informacij kot tudi med ponavljanjem.  

Povratne 
informacije 

Pomoč za učitelje – Razprava in povratne informacije:  
Kako se vam je zdelo opravljanje naloge?  
Kaj se vam je zdelo težko in kaj lahko?  

Možnosti:  

Vsaka skupina lahko opravi samo eno nalogo ali tudi 

več. Ni pomembno, da se vsaka skupina loti različne 
naloge. 

Vsaka skupina lahko dobi drugačno besedilo ali pa 
imajo vse istega.   

Ni potrebno, da je ta vaja po skupinah – lahko je 
izvedena tudi posamezno. Takrat učitelj lažje oceni 
nastope.  

Ni nujno, da besedilo izhaja iz knjige. Lahko je tudi 
strokovno branje, literarno delo, časopisni članek itd. 
Učitelj lahko razdeli tudi kopije aktualnega časopisa in 
dovoli učencem, da sami izberejo članek (npr. iz 
ekonomije). V tem primeru se morajo vnaprej 

dogovoriti o dolžini in obliki članki (npr. brez 

oglaševanja).   

Uporaba v 
razredih 

Ta vaja se lahko uporabi pri vsakem predmetu, ki se 

srečuje z informacijami. Predvsem bi ta vaja ustrezala 
maternem jeziku (književnost), ampak je primerna 
tudi za druge predmete. Vse, kar je potrebno, je 
primerno (po potrebi urejeno) besedilo.  

Navdih  

Opombe 
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VZORČNO BESEDILO ZA OBDELAVO – FIZIKA  

 
Zakon o ohranjanju energije:  

Zakon o ohranjanju energije je eden izmed osnovnih zakonov 

fizike. Pravi, da je v zaprtem sistemu, npr. sistem v izolaciji od 

okolja, celotna energija ohranjena.   

 
Pazite, v zakonu je to izoliran 

sistem. V takem sistemu 
nobena energija ne prihaja od 
zunaj, niti ne zapusti sistema 
od znotraj. To bi med drugim 

pomenilo, da ni izgube energije 
zaradi trenja in/ali zunanjega 
upora. 

  
Dodatne informacije 

Zakon o ohranjanju energije je lahko definiran na več načinov, npr.:  

Energija se ne more niti pridobiti niti izgubiti izven postopka 
opravljenega dela.. 

Vsota vseh oblik energije v izoliranem sistemu ostaja enaka v vsakem 

trenutku.  

Ni možno zgraditi telesa, ki je v nenehnem gibanju (Perpetuum 
mobile)…  

Perpetuum mobile ali nenehno gibanje je hipotetično neprekinjeno 
delovanje izolirane mehanske naprave ali drugega zaprtega sistema 
brez oskrbovanega vira energije. "Moto perpetuo" stroja ni mogoče 
zgraditi, ker ni gibanja niti predmeta trenja. Kljub temu pa so 

"izumitelji" in tisti, ki celo trdijo, da bi z delovanjem nenehnega gibanja 
pridobili dodatno energijo. 

Oblike energije in kako mutirajo se razpravljajo pri pouku fizike in 
kemije.  
 

PRIMERI ZA OBDELAVO BESEDILA 
 
Fizika: ZAKON O OHRANJANJU ENERGIJE 
 

 

Vaja je bila izvedena v srednjih šolah in učenci so delali vsak zase. 
Dobili so isto besedilo – Zakon o ohranjanju energije – in vsi so morali 

opraviti iste naloge (4, 5, 7, in 9). Časovna omejitev je bila 15 minut in 
vaja je sledila predavanju iz potencialne (statične) in kinetične energije.  
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IGRA DAMA 
 

Starostna 
Skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

  

Varnostni, pravni 

in etični vidiki, 
pri delu s 
podatki 

 

Cilj 

 namerno iskanje informacij 

 razvrstitev virov 

 zbiranje bistvenih informacij 

 biti sposoben sprejeti odgovornost za rezultate 

Čas 45 minut (1 lekcija) 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

materiali 

šahovnica 
igralni kamni v dveh različnih barvah 
škatla z ustreznim številom vprašanj/nalog (najmanj 
30) 
viri informacij (računalnik, knjige, revije, slike, itd) 

Opis 

1) Učitelj zagotovi večjo šahovnico, na kateri je možno igrati 
Damo, s setom kamenja dveh različnih barv. Nato pojasni 
pravila igre Dama.  
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2) Učitelj najprej razdeli razred na dve polovici (dve skupini), učenci pa 
se morajo razdeliti v pare. Pari se žrebajo. V svoji škatli ima učitelj 
sklop vprašanj in/ali nalog (bodisi za pridobivanje informacij, 
medtem ko se ukvarjajo z novimi temami, ali za ponovitev). Na 
drugi strani razreda so učbeniki, revije, računalnik z dostopom do 
interneta, fotografije, plakati, itd. 

3) Pari morajo pozorno prebrati vprašanje ali preučiti nalogo; poiščejo 
ustrezne informacije, jih zabeležijo na hrbtni strani kartice z 
vprašanjem in nesejo do učitelja. Učitelj preveri odgovor in če je 
pravilen, spusti par do šahovnice, da izvede svojo potezo. Kdor prvi 
pride, prvi melje – dva para, ki sta na vrsti zaporedno, ne smeta biti 
iz iste polovice (skupine), ampak se izmenjujejo, enkrat ena 

skupina, drugič druga. Nasprotujočima skupinama ni potrebno 

zagotoviti, da delujeta izmenično pri izvajanju potez. Ko je poteza 
narejena, mora par zapustiti mesto in izvleči še eno vprašanje. 
Učenci med izvajanjem igre ne smejo gledati na šahovnico, kako se 
igra odvija. 

Zmagovalna skupina je tista, ki je prevladala na šahovnici. Da bi 
lahko ocenili uspešnost posameznika, mora učitelj voditi evidenco o 
količini in kakovosti odgovorov na karticah, ki so jih prinesli k 

njemu; predlagamo, da učitelj zapiše seznam parov in neprekinjeno 
dodaja pripombe in opažanja na seznam. 

4) Dejavnost je zaključena s skupno oceno. Učitelj povzame postopek 
in razpravlja z učenci o njihovih vtisih.    

 

Tveganja in 
priporočila 

Lahko se zgodi, da bodo učenci delali hitro in se zbirali 
okoli šahovnice. Zato je potrebno pravilo, da pari čakajo, 
da pridejo na vrsto na neki razdalji. Ne smejo se riniti ali 
vrivati. Učitelj mora imeti pripravljena vprašanja, na 
katera lahko odgovorimo z jasnimi odgovori. 

Povratne 
informacije 

Med igro učitelj opazuje vtise učencev, kako so voljni in 

sposobni pri iskanju virov, sodelovanju in pri izvajanju 

potez na šahovnici. 

Vprašanja za razpravo:  

 Kako ste našli informacije?  

 Ste dodatno preverili informacije, z uporabo več 
virov?  

 Kaj  je pomagalo?  
 Ste si razdelili naloge med seboj?  
 Ste v skupini imeli kakšno strategijo? 



 
 

KOMPETENCA ZA ISKANJE IN UPRAVLJENJE INFORMACIJ / DEJAVNOSTI                                             57 

 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

 

Uporaba v 
razredih 

Igra se uporablja pri predmetih, ki temeljijo na znanju; 

za pridobitev informacij in ponovitev. Kompleksnosti 
naloge in količine informacijskih virov so odvisni od 
stopnje razreda v katerem se igra izvaja. 

Botanika (biologija); ponovitev golosemenk in cvetočih 
rastlin. (Nabor vprašanj za ponovitev se lahko vedno 

razširi ali dopolni s slikami – po mnenju učitelja.) 

Vprašanja 
 

Odgovori 

Kaj je metageneza? Izmenjevanje spolne in 
nespolne generacije. 

Kaj je gametofit? Spolna generacija. 

Kaj je sporofit? Nespolna generacija. 

So storži gametofit ali 

sporofit? 

Sporofit. 

 

Kako se listi ginka 
razlikujejo od listov 
iglavcev? 

Ginko-ploščati listi; iglavci – 
igličasti listi (iglice). 

Katerim iglavcem rastejo 
iglice v šopkih? 

Bor; macesen. 

Kateri iglavec ima iglice na 
kratkih poganjkih? 

Macesen. 

Kateri storži razpadejo? Storži jelke. 

Kateri storži ne odpadejo? 

 

Storži macesna. 

Kateri grmi (iglavci) so 
zimzeleni? 

Tisa, brin, cipresa. 

Opišite korenine bora in 
smreke. 

Bor – dolge in globoke 
(kamen, pesek). 
Smreka – plitke in 
razvejane (zato pogosto 
izruvana). 

Zakaj imajo iglice sladek 
vonj? 

Imajo aromatične kanale s 
smolo v notranjosti. 

Imenuj dva temeljna 

procesa v spolnem 
razmnoževanju rastlin. 

Mejoza; oploditev. 

Kako se imenuje ženski 
razmnoževalni del cveta? 

Plodni listi (karpeli) 

Kako nastane pestič? Z zraščanjem enega ali več 
plodnih listov. 

Katere so rastline, ki 
spadajo v poddeblo višjih 
rastlin, ki se razmnožujejo 

Praprotnice. 
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preko spor; nimajo niti 

semen ne cvetov. Kako se 
imenujejo? 

Kaj je opraševanje? Proces prenosa peloda na 

ženske reproduktivne 
organe semenskih rastlin 

Kaj je koščičast plod? 
Naštejte vsaj tri primere, 
kje ga najdemo. 

Seme koščičastega sadja: 
olive, breskve, slive, češnje. 
 

 

Navdih 

Navdih za to vajo izhaja iz:  

Zlatý fond her I (Golden treasuretrove of games) Praga, 
2008, pp. 160. ISBN 978-80-7367-506-6. 

 
Opombe 
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DELO Z NAVODILI 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Uporaba podatkov v 
praksi  

 

Obdelovanje informacij 

 

Cilj 
Zavedati se, da ima delo po navodilih pasti – v primeru, 

če se ne upošteva navodil 

Čas 25 minut  

Lokacija  Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Navodila vpisni preizkus, pisala (vsakdo); 
učitelj izpolni prazno polje na številki 20, na svojem 
področju ali po potrebi 

Opis 

 Učitelj poskrbi, da je dovolj natisnjenih kopij delovnih listov. Na št. 
20 bo vstavil številke treh nalog, ki jih mora razred rešiti; te se 

lahko nanašajo na predmet, ki ga poučuje. 

 Učitelj prične z najavo, da bodo pričeli z 10-minutnim pisnim 

testom. Bo malo težji kot po navadi, saj vsebuje več različnih nalog 
- tako kot jih standardni testi.  

 Učitelj razdeli delovne liste z obrnjeno prvo stranjo; posvari, da 
listov ne smejo obračati, dokler jim ne reče. Pove, da imajo na voljo 
10 minut za preizkus, jim dovoli, da obrnejo liste in pričnejo 
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reševati, učitelj spremlja uro. 

 Medtem ko razred rešuje, učitelj opazuje, kako so sledili navodilom 
– prvo navodilo je, skrbno preberite vso besedilo (naloge). Tisti, 
kateri ne upoštevajo tega, nimajo možnosti pravočasno končati 
nalogo. 

 Ko čas poteče, učitelj naprosi vse, da odložijo svoja pisala, pohvaliti 
tiste, ki so se držali navodil, še posebej zadnjega navodila (št. 20), 
ki določa, katere tri naloge je treba izpolniti. Z razredom prične 

razpravo o tem, kako so se počutili med testom:  
10) Kako ste se lotili naloge? Bi se vedno lotili naloge na ta način?  
11) Ste se zmotili med delom z informacijami? Kako? 

 Učitelj prosi tiste učence, ki so uspeli nalogo opraviti v celoti v 
danem časovnem okvirju, naj opišejo, kako so se je lotili. "Ali se 
vedno tako lotite stvari? Ali se to obrestuje?“  

 Učitelj izbere prostovoljce, da gredo pred celoten razred prestaviti 

in deliti svoje izkušnje. Poudari preostalemu delu razreda, naj se 
zgledujejo po njih, naj jim bodo navdih, naj si zapišejo pomembne 
točke. Za konec pa prične z razpravo. 

 Učitelj povzame vajo: "Prav imate, ne splača se prezreti navodil. Če 
je dano jasno navodilo, kako rešiti / delati nalogo, je priporočeno, 
da se držite tega, še posebej pod pritiskom. Morda, če izberete 

svojo pot, se lahko zgodi, da ne boste končali naloge, kot bi jo 

morali. Navodila za uporabo in priročniki so stvari, ki naj bi vam 
olajšale delo. Zagotoviti morajo smernice, kadar niste sigurni, kaj 
storiti – to velja, kadar so navodila dobro napisana. V primeru, da 
kaj ne razumete v navodilih, ustnih ali pisnih, ne oklevajte in 
vprašajte za pojasnilo. Priporočljivo je, da se vse pojasni na 
začetku, da niste zmedeni kasneje. Ko je vaša naloga končana, so 

dobrodošli komentarji in pripombe, kako bi lahko navodila 
izboljšali.“ 

 

Tveganja in priporočila 

Učenci se bodo morda pritoževali, da so 
naredili veliko dela zaman. Učiteljeva 

naloga je, da jih pomiri in poudari, da si v 
življenju marsikdaj kaznovan, če se ne držiš 

pravil. 

Povratne informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj je bil vzrok, da niste upoštevali 
pravil/navodila? 

 Se vam je to že kdaj zgodilo, z večjimi 
posledicami?  
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 Se vam dogaja, da pod stresom delate 

napake?  

 Kako bi lahko to preprečili? 

Uporaba v razredih 
matematika, materni jezik, državljanska 
vzgoja, geografija 

Navdih 
Vaja prihaja iz projekta Sposobnosti za trga 
dela, Navodila za  Sposobnosti za 
neodvisnost. 

 
Opombe 
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DELOVNI LIST: NAVODILA VPISNI PREIZKUS 

1) Skrbno preberite vsa navodila.  

2) Rešite naslednjo enačbo: 2x + 4y = 28, 12x = 144,   x =           , y 
=       

3) Izgovorite naglas ime premierja. 

4) Prečrtajte besedo, ki ne paše zraven: pes, snežinka, smeh, veselje, 
svinčnik. 

5) Napišite pet besed, ki se začnejo s črko Š: 
.................................................................... 

6) Na hrbtni strani tega lista narišite enakokrak trikotnik 7 cm visok, 8 

cm širok. 

7) Naredite 10 počepov. 

8) Podčrtajte vse samostalnike v spodnjem besedilu:  

a. Vprašanje je bilo zastavljeno v poročilu Montesquieu 
27.avgusta 1790. To poročilo je dajalo prednost, z očitnim 
odporom, dodatni težavi na papirju. Nato je izjavilo, da se 
je prva izdaja štiristotih milijonov, čeprav so ji nasprotovali 
na začetku, izkazala za uspešno; to zavarovano, obrestne 

mere so bile ekonomične, čeprav je bilo nekaj nevarnosti; in 
kot vrhunec je prišla izjava: "Moramo rešiti državo." Po tem 

poročilu je Mirabeau imel enega izmed njegovih 
najmočnejših govorov.. 

9) Napišite svoje ime na hrbtno stran tega lista. 

10) Seštejte: 46+89+341+971+67+31+9+89+6+34+78+9 = 
.................................................. 

11) Kateri je naslednji: 
..............................................................................................
........... 
 

   
 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
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12) Kakšne mere ima šolska miza? Napišite jih v cm. .................  cm 

13) V kateri državi se nahaja Toulouse? ................................... 
Naštejte še dve dodatni mesti v tej državi: 
............................................................................ 

14) Na vašem mobilniku je gumb številka 5:   na desni      na levi  
(prečrtaj pravilen odgovor) 

 

15) Pretvorite:  1 dcl = ……l = …… kvadratnih dm 

16) Napišite vse primarne številke od 1 do 100:  

....................................................................... 

17) Kaj je največji izum Marie Curie Sklodowski?  

............................................................. 

18) Katere barve so na madžarski zastavi? 

 ........................................................ 

19) Koliko besed ima slovenska himna? 

 ........................................................ 

 

20) Rešite le naloge št.. …………………. Takoj, ko boste končali z vsemi 
tremi, dvignite desno roko. 
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DETEKTIV 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

 

 
 

Uporaba 
podatkov v 

praksi  

Varnostni, pravni 

in etični vidiki, 
pri delu s 
podatki 

 

Cilj 
 Razviti kritično razmišljanje 
 Delati individualno, iskanje informacij 
 Pregled in ponovitve 

Čas 

Možnost 1 (preprosta): Učitelj si vzame čas, da izbere sliko 
(fotografijo) ali predmet ali besedilo. Delo učencev za doma, 
koliko bodo lahko in so zmožni doma. 

Možnost 2 (bolj zapletena - glej tveganja in priporočila 
spodaj): Priprava - strategija, sprehod (zanimivosti), 
zemljevid (risanje), izbira slike (fotografije), predmeta ali 

besedila. Delo učencev za doma in na terenu, koliko bodo 
lahko in so zmožni doma, tudi delo v skupinah, če 
kompleksnost naloge to zahteva. 

Lokacija Notranji prostori; pri možnosti 2, tudi zunanji prostori 
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Viri in 
materiali 

Priprava naloge: 

Ta dejavnost ne zahteva nič posebnega; poudarek je na 
domači nalogi. Potrebno je preveriti, ali imajo vsi učenci 
dostop do interneta, itd.  

Možnost 2 vključuje delo na terenu;  učenci morajo imeti s 
sabo fotoaparate in zemljevide (pomoč: mobiteli z GPS). 

Opis 

1) Ko učitelj pripravi vajo, jo pošlje razredu (če je mogoče preko 

elektronske pošte), določi rok. učenci lahko delajo individualno, dovoljeno je 
tudi skupinsko delo; kako majhne skupine sodelujejo, je odvisno od njih. 
Skupinsko delo je ugodno za razvoj komunikacijske in organizacijske 
sposobnosti ter konkurenčni element (med skupinami) lahko dodatno 
popestri dogajanje. 

2) Učenec mora odgovoriti na vsa vprašanja, kar pomeni, da mora biti 
sposoben poiskati informacije, ki niso lahko dostopne ter aktivno delati 
na terenu. Učitelj jim lahko pomaga na zahtevo, če pridejo do točke, 
kjer ne znajo sami naprej. 

3) Ko učenci zaključijo, pošljejo svoje odgovore preko elektronske pošte 
ali jih osebno dostavijo natisnjene. 

4) Učitelj pregleda rezultate in jih oceni. Prav tako vodi razpravo z 
razredom o njihovem iskanju informacij in kako točni so bili z odgovori. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Tema mora biti previdno izbrana; motivacija učencev je 

ključnega pomena, pa naj bo to osebni interes in/ali nuja po 
izboljšanju ocene.  

Pomoč učiteljem – možnost 2: 

Vaja se lahko uporablja v večjem obsegu med šolsko 
ekskurzijo ali izletom v domačem kraju ("Veliko ljudi ne ve 

tega ..."). Posamezna naloga je lahko del velikega projekta. 

Priporočljivo je, da se razred razdeli v skupine, vsake članu se 
dodeli pod-naloga ali pa da se jo dodelili v skupino, znotraj 
celotne naloge skupine. To daje spodbudo za motivacijo in 
vodi do boljših rezultatov. Ustvarjanje alternative za izlet po 
mestu bi bila tudi dobra ideja, še posebej, če je veliko starih 
zgodb, ki se ponavljajo in so zanimive ali manjše zanimivosti, 
ki so pogosto spregledane. Malo detektivskega dela je 
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vključenega, učenci uporabljajo sklepanje, da ugotovijo, kje bi 

se nekaj lahko nahajalo, če se ne morejo spomniti, kljub 
trudu. Naloga lahko postane bolj zahtevna z vključevanjem 
zgodovinskih slik/fotografij; lokacije se lahko bistveno 
razlikujejo, med nekoč in danes.. 
Prav tako se lahko igra v nasprotnem vrstnem redu; Ustvarite 
zemljevid z zanimivostmi, učenci bodo pa morali pravilno 
razvrstiti slike; in še pridobiti informacije v skladu z navodili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kako ste se lotili naloge?  
 Kje ste iskali?  

 Kaj je bilo najtežje? 

 Kaj ste naredili, ko se je vse ustavilo, se zataknilo? 
 Ste se kaj naučili s to naloge? 

Pomoč učiteljem – pravilni odgovori: 

Naloga št. 1:  
a) Rakušev mlin 
b) Leta 1903. 

c) Družina Rakusch 
d) Vnel se je močnejši požar, ki je poslopje močno 

poškodoval. 

Naloga št. 2: 

a) Celjski vodni stolp, tudi Špitalski stolp. Del nekdanjega 
Celjskega mestnega obzidja. 

b) V 15. stol. (po l. 1451). 

c) Njegova zadnja stran je prizorišče za dogodke na 
prostem. 

Naloga št. 3: 
a) Stavba Ljudska posojilnica. 
b) Leta 1928 – 1929. 
c) Jože Plečnik. 

d) V njej je bil nazadnje sedež Banke Celje, ki pa je zdaj 
postala del Abanke. 

Naloga št. 4:   
a) Splavarjev most. 
b) Savinja. 
c) Mestno središče Celje z mestnim parkom. 
d) Spomladi 2013 so začeli graditi nov most. 

Naloga št. 5:   
a) Celjski dom. 
b) 1905 – 1907. 
c) Nasproti železniške postaje, na Krekovem trgu. 
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d) Zaradi njene lege bi vsak turist iz železniške postaje 

dobil vtis, da je Celje tipično pranemško mesto. 
e) V njej je sedež Zavoda Celeia. 

Naloga št. 6:   
a) V glavni dvorani Stare grofije. 
b) L. 1926. 
c) Iz začetka 17. stoletja. 
d) Avtor ni znan. 

 

Uporaba v 
razredih 

Vaja se lahko uporablja pri številnih predmetih, čeprav so 
humanistične vede najverjetnejše (zgodovina, umetnostna 

zgodovina, družbene vede, državljanska vzgoja). 

Zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija: Iskanje 
zanimivih, pogosto manj znanih lokacij in/ali predmetov in 
informacije o njih. 
Biologija: opazovanje redkih dreves (uradno zaščitene), 
nenavadne naravne formacije in kamenje, itd. 
Državljanska vzgoja: Iskanje mreže nacionalnih in lokalnih 

oblasti (zaposlovanje storitve, sodišča, mestna hiša - lokalni 
svet, arhiv mesta, javne knjižnice) + pridobivanje osnovnih 
informacij (delovni čas, stroški, viri informacij). 
Družboslovje - zdravstvena vzgoja - preprečevanje: Iskanje 
mreže organov/organizacij, ki pomagajo odvisnikom od drog, 

testiranje za HIV, servisiranje krvodajalcev, itd. 

Navdih 
Slike: 
Slezskoostravské noviny (lokalni časopis), 2010 in 2011 
 

Opombe 
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DELOVNI LIST: SPOZNAJTE ZNAMENITOSTI CELJA 

 
 

1) Odgovorite na vprašanja. 

2) Označite ustrezne lokacije na zemljevidu. 

3) Začrtajte primerno pot za ogled znamenitosti. 

 

NALOGA ŠT. 1 

 

 

a) Katera stavba je na zgornji sliki?  

b) Kdaj je bila zgrajena?  

c) Kdo je bil lastnik leta 1913? 

d) Kaj se je zgodilo 6. oktobra 2014?  

e) Opišite, kakšen je namen stavbe zdaj ali jo slikajte. 
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NALOGA ŠT. 2 

                                                                                                  
1.  

a) Stavba se nahaja na JZ 

mesta. Kakšen je bil 
namen stavbe?  

b) Kdaj je bila zgrajena?  

c) Kakšen je namen stavbe 
zdaj? 

 

 

 
 

NALOGA ŠT. 3 

a) Katera stavba je na sliki?  

b) Kdaj je bila zgrajena? 

c) Imenujte arhitekta.  

d) Dokumentirajte trenutno stanje.  

 

 
 
 
 
NALOGA ŠT. 4 

a) Kako se imenuje most na zgornji sliki?  

b) Katera reka teče pod mostom?  

c) Kaj povezuje?  

d) Dokumentirajte trenutno 

stanje. 
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NALOGA ŠT. 5 

 
 

a) Katera stavba je na sliki?  

b) Kdaj je bila zgrajena?  

c) Kje se nahaja? 

d) Kakšna je bila njena vloga?  

e) Dokumentirajte trenutno stanje. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

NALOGA ŠT. 6 
 

a) Kje natančno v mestu se nahaja ta slika?  

b) Kdaj so ga odkrili?  

c) Iz katerega obdobja izvira?  

d) Kdo je avtor?  
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DIVJI REPORTER ALI KDO… 
 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 

informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

 

Varnostni, pravni in 
etični vidiki, pri delu 

s podatki 

 

Cilj 

• razumeti, kako pomembne so okoliščine pri 
pridobivanju in/ali izmenjavi informacij 
• da se zavedajo pomena preverjanja 
• povečati sposobnost fleksibilnega odziva 

• razvijanje komunikacijskih spretnosti 
• razvoj logike in racionalnega razmišljanja 
• biti odprt za informacije 

• aktivno iskanje informacij 
• obdelati podatke in ugotoviti, kaj je bistveno 
• presoditi, kako zanesljive so informacije in viri 
• za povečanje pozitivnih odnosov znotraj skupine po 

skupnih izkušnjah 
 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

materiali 
Delovni list: Divji reporter, pisala in papir 
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Opis 

1. Učitelj predstavi znano novinarko Mojco Mavec razredu, 
razloži osnovna pravila pri prijavah za službo – 

preverjanje informacij. Nato razloži navodila igre: "Sedaj 
boste vsi postali novinarji. Vaša naloga je, da dobite 
točne informacije: več kot jih dobite, bolje je. Morate se 
pravilno obnašati, pozdravite intervjuvance, predstavite 
se in prosite za razgovor. Sedaj poslušajte pozorno: 
Dokler govorite o sebi, vam je dovoljeno lagati (seveda, 

brez da to priznate); ko pa govorite o drugih ljudeh, 

morate govoriti resnico.“ 

2. Učitelj izroči vsem kopijo lista; vprašanja bo prilagodil, da 
bodo primerna glede na razred in stopnjo znanja. "Na 
razpolago imate le 20 minut za pridobivanje informacij, 
torej kdo bo najboljši poročevalec od vseh?" 

3. Učenci delajo samostojno, se prosto gibajo po razredu, 
pogovarjajo s sošolci in zapisujejo ugotovitve. Učitelj 

opazuje kakšno "novinarstvo" se izvaja, poskrbi da se 
strogo držijo pravil. 

4. Ko je vse anketiranje opravljeno, učitelj analizira delo, 

začne in vodi razpravo ter ocenjuje vajo. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Natančno določena pravila.  
Hrup – Učenci se bodo zabavali, bo veliko smeha, 
nekateri bodo poskušali goljufati, nekateri bodo želeli 
svoje vtise deliti z zelo naglas in "kričeče". 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kaj se vam je zdelo najtežje pri nalogi? 

 Kako se je razred odrezal pri nalogi? 

 Ali učenci vedo, kako je komunicirati z 
intervjuvancem, so imeli kontakt z očmi? 

 Kaj je bil vzrok za različne rezultate?  
 Ali so novinarji zapisovali svoje vire informacij? 
 Zakaj je bilo težko zbrati točne informacije? So laži 

imele veliko vlogo pri tem? Je tudi tako v realnosti? 

 Kaj je še težje v družbi? 
 So se učenci odločili govoriti resnico ali lagati? 

Zakaj? 
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 Zakaj ljudje govorijo neresnico? 

Uporaba v 
razredih 

Državljanska vzgoja, materni jezik – delo s podatki, 
vprašalnik, intervju; dramski razredi. 
Zdravstvena vzgoja – Uporabite vprašanja kot so: "Kdo 
ima vsak dan zajtrk?", "Kdo gre dvakrat na leto k 
zobozdravniku na pregled?", "Kdo ima vsaj osem ur 
spanja?" itd. 

Če vprašanja ustrezno spremenimo, lahko igro 
uporabljamo tudi pri drugih predmetih (npr. "Kdo bo 
imenoval vse želodce goveda?"); kjer ni nujno, da 

laganje ostane del naloge, lahko se da na stranski 
tir. 

Navdih  

Opombe 

 
http://spartacus-
educational.com/Egon_Erwin_Kisch.htm 

http://adb.anu.edu.au/biography/kisch-egon-erwin-
10755 
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DELOVNI LIST: DIVJI REPORTER ALI KDO… 
 

 

… lahko igra vsaj dva 

glasbila? 
 
…………………………………. 
In sicer: 
 
………………………………… 

… se boji psov? 

 
 
 
………………………………… 

… ne prenaša zime? 

 
 
…………………………………. 

… je bil v zelo neprijetni 
situaciji v zadnjih 30 
dneh?  
 
…………………………………. 
Bilo je: 
 

…………………………………. 

… je jezen zaradi 
oreščkov in suhega 
sanja? 
 
 
………………………………… 

… ima alergije na 
hrano? 
 
 
…………………………………. 

… bi lahko rekel za 
sebe, da je neurejena, 
neorganizirana oseba? 
 
 
……………………………….. 

… ni bil rojen v tem 
mestu? 
 
 
…………………………………. 

… je “popoln 
sangvinik“? 
 
 
 
………………………………… 
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… je slab poraženec? 
 
 
 
 
…………………………………. 

… se uči vsaj tri tuje 
jezike (ali jih že 
zna)? 
 
 
………………………………… 

… ne more lagati (se 
enkrat pokaže!)? 
 
 
 
………………………………… 

… bi raje bil na počitnicah 
v gorah kot na morju? 

 

 
………………………………… 

… ima izjemne 
športne dosežke? 

 

 
………………………………… 

… ni nikoli poskusil 
kaditi?  

 

 
…………………………………. 
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DRŽAVE POD DROBNOGLEDOM  
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

  

Uporaba podatkov v 
praksi  

 

Cilj 
ponovitev 
reševanje skupinskih nalog  

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

materiali 

kuverta s slikami (vsaka skupina) 

škarje (vsaka skupina) 

majhna nagrada (zmagovalci) 

Opis 

1) Učitelj razdeli razred v skupine od 3 do 5 učencev.  

2) Vsaka skupina dobi kuverto z različnimi izrazi, fotografijami, 
imeni, datumi, itd. Slike razrežejo, poiščejo tisto, kar jih 
povezuje z ostalimi in jih razvrstiti v tri kategorije.  

3) Dejavnost se lahko predstavi kot tekmovalna; učitelj nato 
zmagovalcem da majhno nagrado.  

4) Za delo je na voljo 15 minut.  
5) Ko se čas izteče, skupine predstavijo svoje rezultate in jih 
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primerjajo s pravilnimi rešitvami. Učitelj jih sprašuje, kaj je 

dejansko na slikah in zakaj so bili dodeljeni posameznim 
državam.  

6) Z analiza zaključijo vajo.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kako vam je uspelo obdelati kup informacij? 
 Katere informacije ste uporabili in zakaj? Se je 

izplačalo? 

 Kako ste si razdelili naloge v vaši skupini? 
 Ali ste vsi sodelovali? 
 Kdo je ugotovil pravo rešitev? Kaj je pomagalo in kaj 

oviralo vaš trud? 
 So bila kakšna nesoglasja, medtem ko ste delali 

skupaj? 
 Kaj je bilo najtežje?  

Uporaba v 
razredih 

Dejavnost ustreza ponovitvi znanja o državah pri 
geografiji, vendar pa bi se lahko pripravila na podoben 
način za mnoge druge predmete, ki zahtevajo znanje. 

 
Navdih 
 

 

Opombe 
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POMOČ ZA UČITELJE: REŠITVE 

FRANCIJA  

Francoska zastava, zemljevid Francije, EU zastava (Francija je članica). 

Amélie – francoski film; dogaja se v Montmartre, Parizu. 

Da Vincijeva šifra Dana Browna se razplete v Franciji in Parizu. 

Dva galska risana junaka, prvotna prebivalca Francije -Asterix in Obelix. 

Sivka – tradicionalna rastlina, ki raste v Provansi.   

Internacionalni filmski festival, letni dogodek v Cannesu. 

Mona Lisa – portret Leonarda da Vincija, hrani ga Louvre v Parizu. 

Muzej Louvre v Parizu 

Louis XIV (znan kot Kralj sonca; rojen 5. septembra 1638, v Saint-

Germain-en-Laye;  umrl 1. septembra, 1715, v Versaillesu. Kralj 
Francije (1643 – 1715) iz dinastije Bourbon.  

Ivana Orleanska (Jeanne d'Arc; Jehanne Darc v srednjeveški 
francoščini. Rojena 6. januarja 1412, v Domrémy-la-Pucelle; umrla 30. 
maja 1431 v Rouenu). Sama se je imenovala La Pucelle in je znana kot 
Dekle iz Orléansa. Junaška borka proti Angležem je bila mučena 
(zgorela na grmadi), razglasili so jo kot svetnico leta 1920. V času 1. 

svetovne vojne sredi postopka kanonizacije in obdobja francosko-

angleške povezanosti, so se ji zavezniški vojaki poklonili s klicanjem 
njenega imena na bojiščih, ne daleč od njenega.  

Eifflov stolp v Parizu 

Napoléon Bonaparte (1769 – 1821), vojak, državnik in francoski cesar 
od leta 1804 do 1814, in še za nekaj časa spet v letu 1815. 

Petanka je igra, kjer je cilj, da mečete votle 

kovinske kroglice čim bližje majhni leseni žogi, 
imenovani cochonnet (dobesedno "pujsek") ali 
priključek, medtem ko stojite v krogu z obema 
nogama na tleh. Igra se običajno igra na trdi 

zemlji ali grušču. Lahko se igra na javnih mestih 
v parkih, igrajo lahko tako moški kot ženske - 

praktično, kdorkoli.  

Jules Verne (rojen 8. februarja 1828 v Nantesu; 
umrl 24. marca 1905 v Amiensu) je bil slavni 
francoski pisatelj, ki je pisal o dogodivščinah, 
eden izmed očetov znanstveno fantastične književnosti. Njegovim 
knjigam so bralci še vedno naklonjeni, še posebej mladi.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Versailles_(zámek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._květen
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._květen
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._květen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rouen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1821
http://cs.wikipedia.org/wiki/1815
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._únor
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._únor
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._březen
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._březen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amiens
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14. julij – padec Bastilje  

GALCI 

MONT BLANC najvišji vrh v Evropi 
LOIRE – reka 
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ZDA 

 

Zastava ZDA, prazen zemljevid ZDA 

Grizli (Ursus arctos horribilis) je podvrsta rjavega medveda, ki živi v 

Kanadi in na Aljaski. 

Veliki kanjon je znana turistična atrakcija; zmotno se šteje za največji 
kanjon na svetu. Izklesala ga je reka Colorado v Severni Arizoni in je v 
središču istoimenskega  narodnega parka, ki je eden izmed najstarejših 
v ZDA. 

Niagarski slapovi so sestavljeni iz več slapov na reki Niagara; reka 
odteka iz jezera Erie v jezero Ontario. Največja višinska razlika je 52 m 

(kanadski Horseshoe Falls); Ameriški in Bridal Veil Falls so drugi in tretji 
po velikosti.  

Roman Dana Browna Izgubljeni simbol se dogaja v Washingtonu. 

Pocahontas, film družbe Walt Disney, o legendarni rdeči indijanski 
princesi. 

Obalna sekvoja (Sequoia sempervirens) je edina še živeča vrsta iz rodu 
Sequoia v družini cipres Cupressaceae. Je zimzeleno, z dolgo življenjsko 

dobo, enodomno drevo, ki živi 1200 do 1800 let ali celo več. Ta vrsta 
vključuje najvišja drevesa na Zemlji, ki segajo do višine 115 m nad 
tlemi, do 9 m v premeru (na prsni višini). Največja in najvišja 

populacija je v nacionalnih in državnih parkih Redwood in državnem 
parku Humboldt Redwoods. Ta drevesa so tudi ena izmed najstarejših 
živih bitij na Zemlji. Preden se je začela komercialna sečnja in čiščenje 
leta 1850, se je to veliko drevo naravno razprostiralo na območju 8500 

km2 ob velikem delu obalne Kalifornije in jugozahodnem kotu obale 
Oregona. Ocenjuje se, da 70% ali več obalnih sekvoj stare rasti ni več, 
predvsem zaradi sečnje.  

Zlata mrzlica je obdobje mrzlične migracije delavcev na področje, kjer 
so odkrili zlato. Bilo je šest glavnih zlatih mrzlic; stalno bogastvo, čigar 
rezultat je bil razširjen zaradi nižjih stroškov migracije in nizkih ovir za 

vstop. Medtem ko je bilo samo kopanje zlata komaj koristno za večino 

kopačev in rudniških lastnikov, so pa nekateri ljudje obogateli, trgovci 
in objekti transporta pa imeli velike dobičke.  

Zlate mrzlice so bile običajno označene s splošnim živahnim občutkom 
"brezplačno za vse" v gibljivosti dohodka, v kateri lahko vsak 
posameznik postane zelo bogato tako rekoč čez noč.  

Prva pomembna zlata mrzlica v ZDA je bila v Severni Karolini (vzhodno 

od Charlotte) leta 1799 v današnjem rudniku Reed Gold Mine. Trideset 
let pozneje, leta 1829, je prišlo do zlate mrzlice "Georgia Gold Rush" v 
južnih Appalachians. Sledila je zlata mrzlica "California Gold Rush" od 
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leta 1848-55 v Sierra Nevadi, ki je zajela priljubljeno zamisel. Verjetno 

zadnja velika mrzlica je bila Klondike Gold Rush v Kanadi Yukon 
Territory (1896-99). Ovekovečili so ga romani Jacka Londona in film 
Charlie Chaplina Zlata mrzlica (The Gold Rush). 

Amiši (Pennsilvanska nizozemščina: Amisch, nemščina: Amische) so 
skupina tradicionalistične krščanske cerkve, tesno povezana z 
menonitsko cerkvijo, vendar različna od nje, s katerimi si delijo 
švicarski anabaptistični izvor. Amiši so znani po enostavnem življenju, 
navadnih oblekah in nepripravljenosti za sprejetje mnogih prednosti 
sodobne tehnologije. Zgodovina cerkve Amišev se je začela v Švici z 
razkolom v skupini švicarskih in alzaški prekrščevalcev leta 1693, ki ga 

je vodil Jakob Ammann. Tisti, ki so sledili Ammannu, so postali znani 

kot Amiši.  

V začetku 18. stoletja se je veliko Amišev in Menonitev izselilo v 
Pensilvanijo. Danes najbolj tradicionalni potomci Amišev še naprej 
govorijo pensilvansko nemško, znani tudi kot "Pensilvanski nizozemci". 
Od leta 2000 živi v Združenih državah več kot 165,000 Amišev Starega 
reda. Za razliko od večine Američanov, ki so imeli rodnost prenizko za 

vzdrževanje populacije od začetka leta 1970, ima večina Amišev še 
naprej 6 ali 7 otrok, koristijo od velikega zmanjšanja umrljivosti 
dojenčkov in mater.  

Bela hiša – rezidenca predsednika Združenih držav Amerike.  

Kavboj je pastir živali, ki skrbi za govedo na rančih v Severni Ameriki, 

običajno na konju in pogosto opravlja druge naloge v zvezi z rančom. 
Zgodovinski ameriški kavboj iz poznega 19. stoletja izhajala iz 

"vaquero" tradicij severne Mehike in postal  lik posebnega pomena in 
legenda. Podvrsta, ki se imenuje "Wrangler", se ukvarja posebej s 
konji, ki se uporabljajo za delo z govedom. Poleg dela na ranču nekateri 
kavboji delajo ali sodelujejo pri rodejih. Ženske kavbojke, najprej so jih 
tako imenovali v poznem 19. stoletju, so imele manj dokumentirano 
zgodovinsko vlogo, toda v sodobnem svetu so dokazale sposobnost za 

delo skoraj enakih nalog, kot jih opravljajo kavboji. Obstajajo tudi 
dreserji goveda v mnogih drugih delih sveta, predvsem v Južni Ameriki 
in Avstraliji, ki opravljajo delo, podobno kot kavboji. 

Havaji (kapitan Cook jih je poimenoval Otoki sendvičev, on jih je odkril 
in bil tam tudi ubit) so 50. država ZDA v Tihem oceanu, z glavnim 
mestom Honolulu. Je domnevni rojstni kraj predsednika Obame.  

NASA (National Aeronautics and Space Administration) je agencija 

Združenih držav zvezne vlade, pristojena za civilni vesoljski program 
kot tudi za letalstvo in vesoljsko raziskovanje. Predsednik Eisenhower jo 
je ustanovil leta 1958 z izrazito civilno (in ne vojaško) usmerjenostjo, ki 
spodbuja mirne programe v vesoljski znanosti. Od takrat je največ 
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prizadevanj za raziskovanja vesolja vodila NASA, vključno z Apollo 

misijami s pristankom na luni, Skylab vesoljsko postajo in Space 
Shuttle.  

Seks v mestu – dogaja se v New York Cityju. 

Baseball je igra z kijem in žogico med dvema ekipama z devetimi 
igralci, ki se izmenjujejo pri odbijanju in lovljenju žogice. Odbijajoča 
skupina poskuša dobiti točko, tako da odbijalec zadene žogo s kijem, ki 
jo vrže metalec, nato pa teče v nasprotni smeri urinega kazalca čez štiri 
baze: prvo, drugo, tretjo in domačo bazo. točko dobijo, ko igralec 
napreduje čez vse baze in se vrne na domačo bazo.  
Konec 19. stoletja je bil baseball splošno priznan kot nacionalni šport 

ZDA. Baseball je zdaj priljubljen v Severni Ameriki in delih Srednje in 

Južne Amerike, na Karibih in v vzhodni Aziji, še posebej na Japonskem 
in Kitajskem. 
V Združenih državah Amerike in Kanadi so profesionalne Major League 
Baseball (MLB) ekipe razdeljene v Nacionalno ligo (NL) in ameriško ligo 
(AL), vsaka s tremi ligami: vzhodna, zahodna in srednja. 
 
 

50 – število držav v zvezi 

1492 – odkritje Amerike 

MOUNT McKINLEY – najvišji vrh v Severni Ameriki 

MISSISSIPPI – najdaljša reka v Severni Ameriki  

4th of July – Dan neodvisnosti  
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NOVA ZELANDIJA 

Prazen zemljevid Nove Zelandije  

MAORI – domorodci 

ABEL TASMAN – raziskovalec, ki je odkril otoke. 

1642 – odkritje Nove Zelandije  

6. februar - WAITANGI DAN – neuradno ustanovitev Nove Zelandije kot 
del Britanskega imperija. 

WAIKATO RIVER – najdaljša reka na Novi Zelandiji  

MOUNT COOK – najvišji vrh na Novi Zelandiji 

COOKOVI OTOKI 

Ptica Kivi iz redu Apterygiformes-Ratitae, živi samo na Novi Zelandiji. 

Čeprav je prvotno ptica avtohtonih gozdov, kiviji živijo tudi v grmovjih 
in avtohtonih travnikih. Ker je polnočna, skrivnostna ptica, je le nekaj 
Novozelandcev videlo svojo državno ptico v divjini. 

Kivi je edini preživeli od starodavnega reda ptic, vključno s sedaj 
izumrlimi ptiči moe. Ptič, ki ne leti, velikosti domače perjadi, ima kivi 
grobe, ščetinaste, lasem podobna perja. Samice so večje od samcev. 

Kivi zraste približno do velikosti piščanca in tehta med 1,5 in 3 kg. 

Nimajo repa, imajo pa drobna 5 cm dolga krila, ki so praktično 

neuporabna. Kljub njihovem nerodnem videzu lahko kivi dejansko 
prehiteti človeka, uspelo jim je preživeti zaradi njihove pozornosti in 
ostrih, triprstih nog, ki jim omogočajo, da brcnejo in porežejo 
sovražnika. Dolg vitek kljun ima nosnice na spodnjem koncu. Z uporabo 
svojega odličnega občutka za vonj in prožnega kljuna se kivi hrani z 
črvi, žuželkami in ličinkami ter listi, jagodami in semeni. 

Pred prihodom Maorov ta ptica ni imela nobenih plenilcev. Čeprav so 
Maori vrednotili njihovo perje za izdelavo plaščev, je bilo število ubitih 
ptic zanemarljivo. Kasneje jih je bilo več tisoč ujetih od Evropejcev za 
svoje živalske vrtove, muzeje in zasebne zbirke. Odstranjevanje grmov, 
plenilci, pasti za oposume in motorna vozila so prispevali k zmanjšanju 

populacije kivija.  

Obstaja pet vrst ptic na Novi Zelandiji, kjer so postale nacionalni 
simbol. Simbol so začeli mednarodno priznavati leta 1906, ko je bilo na 
tržišču predstavljeno kivi loščilo za čevlje v Melbournu, ki ga je 
predstavil moški z ženo iz Nove Zelandije. Izdelek je bil množično tržen 
v Veliki Britaniji in v ZDA v času 1. svetovne vojne. Do leta 1908 so se 
kiviji pojavili v številnih športnih, političnih in drugih časopisnih 
karikaturah. 
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Maori so avtohtoni polinezijski prebivalci Nove Zelandije. Prišli so kot 
priseljenci iz vzhodne Polinezije na Novo Zelandijo v več valovih s 
kanuji med leti 1250 in 1300 po Kr. Več stoletij so živeli v izolaciji in 

razvili edinstveno kulturo v svojem jeziku, bogato mitologijo, svoje obrti 
in uprizoritvene umetnosti. Zgodnji Maori so oblikovali plemenske 
skupine, ki temeljijo na vzhodnih polinezijskih družbenih običajih. 
Vrtnarstvo se je razcvetelo z uporabo rastlin, ki so jih predstavili, 
kasneje se je razvila bojevniška kultura. 

Prihod Evropejcev v 17. stoletju je prinesel veliko sprememb. Maori so 
postopno sprejeli številne vidike zahodne družbe in kulture. Začetne 

odnosi med njimi in Evropejci so bili predvsem prijateljski in s podpisom 

pogodbe Waitangi leta 1840 sta dve kulturi sobivali kot del nove 
britanske kolonije. Naraščanje napetosti zaradi prodaje spornih zemljišč 
je vodilo do konflikta leta 1860. Družbeni prevrat, desetletja spopadov 
in epidemije so terjale davek na prebivalstvo, ki se je dramatično 
zmanjšalo. Ampak do začetka 20. stoletja se je prebivalstvo Maorov 
opomoglo, prizadevali so si povečanje njihovega položaja v širši 

novozelandski družbi. Tradicionalna kultura Maorov je uživala preporod, 
gibanje se je pojavilo leta 1960, ki brani težave Maorov. 

Ob popisu prebivalstva leta 2013 se je bilo približno 600.000 ljudi na 
Novi Zelandiji opredelilo kot Maori, kar sestavlja približno 15% 
nacionalnega prebivalstva. Poleg tega, več kot 120.000 Maorov živi v 
Avstraliji. 

Gospodar prstanov je bil sneman na Novi Zelandiji.  

Auckland, mesto na Severnem otoku Nove Zelandije, je največje in 
najbolj naseljeno urbano območje v državi. V Aucklandu živi skoraj 1,5 
mio prebivalcev, kar predstavlja tretjino prebivalcev države. Prav tako 
tam živi največje število Polinezijcev kot v kateremkoli mestu na svetu. 

Auckland leži med zalivom Hauraki in Tihem oceanu na vzhodu, Hunua 
Ranges na jugovzhodu, Manukau Harbour na jugozahodu ter Waitakere 

Ranges in manjša območja na zahodu in severozahodu. Osrednji del 
mestnega območja zavzema ozka zemeljska ožina med pristaniščem 
Manukau pri Tasmanskem morja in pristaniščem Waitemata na Tihem 

oceanu. Je eden izmed redkih mest na svetu, ki ima dva pristanišča na 
dveh ločenih vodnih telesih. Eden od vzdevkov Aucklandu je City of 
Sails (mesto jadr), ki izhaja iz priljubljenosti jadranja v regiji in številom 
lokalnih jaht. 

Mercer Quality of Living Survey je leta 2014 uvrstila Auckland na 3. 
mesto na svetu na svojem seznamu, medtem ko jih je Economist 
Intelligence Unit uvrstil na 9. mesto med najbolj prijetnimi mesti na 
svetu. Najvišja stavba je Sky Tower. 
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Tuatara je plazilec, razširjen na Novi Zelandiji; ime izhaja iz jezika 

Maorov in pomeni "vrhovi na hrbtu". Čeprav spominjajo na večino 
kuščarjev, so del samostojnega rodu, reda Prakuščarji. Posamezne 
vrste Tuatare so edini preživeli član rodu, ki je cvetel pred približno 200 

milijoni let. Njihovi najnovejši skupni prednik s katero koli drugo 
skupino, so Luskarji (kuščarji in kače). Iz tega razloga ima Tuatara velik 
pomen v Darwinovi študiji razvoja kuščarjev in kač ter za obnovo videza 
in navad prvih Diapsidov (skupina, ki vključuje tudi ptice, dinozavre in 
krokodile). 

Nova Zelandija je kmetijska država s približno 20 živali na prebivalca. 
Ovce zagotovljajo znano volno in meso, ki se izvaža po vsem svetu. 

Lord of the Whales – film se dogaja med Maori.  

 

Po legendi je Paikea prednik dveh plemen na Južnem otoku in na 
vzhodni obali Nove Zelandije Severnega otoka. Paikea je ime, ki ga je 
prevzel Kahutia-te-Rangi, ker si je skupaj s kitom grbavcem (paikea) 
pomagal, da je preživel poskus umora od svojega polbrata Ruatapu.  

Ruatapu je postal užaljen, ko je njegov oče Uenuku povišal starejšega 

polbrata Kahutia-te-rangi pred njim. Ko je Ruatapu hotel uporabiti 
glavnik od Kahutia-te-rangi, ga je Uenuku okaral in poudaril, da je bil 
Kahutia-te-rangi uvrščen visoko medtem ko je bil Ruatapu nižjega 
rojstva (ker je bila njegova mati suženjska žena). 

Jezen in osramočen zaradi zaničljivih komentarjev očeta, je Ruatapu 
zgradil kanu. Ko je končal, je zvabil Kahutia-te-rangi in druge sinove 
Uenuku, vsi od njih so bili mladeniči visokega rojstva, na krov svojega 

kanuja in jih odpeljal na morje, da jih utopi. Tam je naredil luknjo na 
dnu kanuja in jo začasno zamašil s svojo peto. Ko so bili daleč na 
morju, je odstranil svojo peto in kanu je potonil. Ruatapu je nato šel do 
vsakega od mladeničev in jih utopil. Vendar pa je Kahutia-te-rangi 
recitiral urok, s katerim je klical kite, da bi ga ponesli na obalo. Bil je 
edini preživeli v morilskem pohodu svojega brata in prevzel ime Paikea 

v spomin na kite reševalce. 

 

Film je današnja verzija s tematiko, kjer dekle hrepeni, da postane 
poglavarka. Ko nekaj kitov nasede na obali, lahko dokaže svojo vnemo. 
Čustvena zgodba poteka v okviru duhovnosti Maorov in njihove bližine z 
elementi narave. 
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ESEJ 
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje 

in 
sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

  

Uporaba 

podatkov 
v praksi 

 

Izmenjava 

informacij 

 

 

 

Varnostni, 

pravni in 
etični 

vidiki, pri 
delu s 

podatki 

 

Cilj 

1) Spodbuditi sposobnost kritičnega razmišljanja  
2) Razviti veščine interpretacije 

3) Delati posamično pri iskanju informacij  

4) Pregled in ponovitev  

Čas 

Ta dolgoročna dejavnost zahteva najmanj eno učno uro, 
ki se porabi za razlago, kaj esej je (morda še več, 
tematsko osredotočene učne ure). Domača naloga je 
vključena, s časom, ki ga je učenec preživel za pripravo 
predmeta teme in svojih sposobnosti. 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Potrebnega ni nič posebnega, glavno breme je v domači 
nalogi. Prepričajte se, da imajo vsi učenci dostop do 
spleta, v knjižnici itd. Za navdih lahko učitelj predstavi 
nekaj vzorčnih esejev razredu in/ali naredi predstavitev. 
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Opis 

1) Učitelj napove razredu, da bodo v naslednjih nekaj tednih morali 

izdelati esej; razloži, kaj to je in kako ga napisati. "Esej je, na 
splošno povedano, znanstveni del pisanja, ki izraža lastno mnenje 
avtorja. V glavnem je besedilo proza s predmetom razprave ali 
dolgi, sistematični pogovor. Beseda esej izhaja iz francoske besede 
essayer, "poskusiti" ali "poskus"; v angleščini je esej najprej 
pomenil "poskusno" ali "poskusiti". Michel de Montaigne (1533-
1592) je bil prvi avtor, ki opisuje svoje delo kot esej; izraz je 

uporabil za imenovanje "poskusov", da izrazi svoje misli v pisni 

obliki. Eseji se pogosto pojavljajo v revijah, zlasti tistih z 
intelektualnim nagnjenjem. Revije in časopisni eseji so lahko 
različnih vrst; nekateri časopisi tiskajo tudi eseje v svojih rubrikah. 
Esej je lahko sestavljen iz več elementov, vključno z: literarne 
kritike, političnih manifestih, naučene argumente, stališča iz 

vsakdanjega življenja, spominov in razmišljanja avtorja.« (Vir:. 
Https://en.wikipedia.org/wiki/Essay ) 

 
2) Učitelj razlaga dalje: "V državah, kot so ZDA in Velika Britanija, so 

eseji postali velik del formalnega izobraževanja. Strukturirane oblike 
esejev so naučene, da izboljšajo sposobnost pisanja in eseji so 

pogosto uporabljeni na univerzah pri izbiri vpisnih učencev. Kot se 

zgodi, za ustvarjanje eseja pisatelj ne potrebuje vedeti samo 
dejstva, ampak jih mora znati tudi uporabiti za podporo svojega 
mnenja. Mora biti sposoben posploševati, izvleči pomembno, 
oblikovati usposobljeno mnenje in ga predstaviti prepričljivo. Pisanje 
eseja je način vadbe kritičnega razmišljanja. Struktura je 
pomembna, prav tako tudi podčrtani razlogi. Ko boste obvladali 
pisanje esejev, vam bodo pridobljene spretnosti služile tudi v 

življenju - v študentskih letih; v pravni praksi, če bi postali 
odvetnik; v visoko razvitih poslovnih dogodkih, in/ali v visokih 
financah, če bi kdaj šli v, recimo, investicijsko bančništvo. Na vseh 
teh področjih, boste morali pokazati svojo vnemo in pisanje eseja 

bo pomagalo pri razvoju potrebnih intelektualnih moči. "  
 

3) Učitelj opiše, kako se zaključi: »Čeprav je esej po svoji naravi 
precej subjektiven, ne pomeni, da je nestrukturiran. Ravno 
nasprotno: Struktura je tisto, kar naredi esej - razlikuje mojstrovino 
od praznega govorjenja! Glavna ideja je ključnega pomena in mora 
biti podprto z dejstvi. Če dobro premislite, esej je celovita 
predstavitev dejstev, zbranih iz vseh razpoložljivih virov, tj, 
učbeniki, priročniki, navodila, znanstveni članki, študije, 

monografije, podatkovne baze, itd .; ta dejstva je potrebno povezati 
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v dosledno, racionalno, logično utemeljitev, da imajo vpliv. Sinteza 

bi morala biti popolna in podpirati osnovno idejo.«  
»Esej mora imeti uvod, jedro in zaključek. Najprej pisatelj predstavi 
glavno idejo; nato predstavi vsa dejstva in argumente za njo, in 
nazadnje povzame in zaključi. Na splošno je en odstavek za trditev; 
v zaključku je predvidena ponovitev glavne ideje.«  

 
4) Učitelj lahko razdeli nekaj vzorčnih esejev, da krožijo po razredu za 

demonstracijo in navdih, kjer pokaže nekatere pomembne 
podrobnosti, kot so strukture odstavkov, citati, ilustracije itd. Zelo 
preprost esej se lahko uporabi za poudarek svoje strukture (glej 
priloženo predstavitev); še en način, kako pomagati učencem, da bi 
razumeli, kaj pisanje eseja je, je, da učitelj poda nekaj koristnih 

nasvetov, kako pravilno oblikovati argumente in izražati mnenje 
(glej povratne informacije).  
 

5) Ob koncu učne ure učitelj razdeli teme za eseje in določi rok. Morda 
bo dovolil, da učenci sodelujejo v parih ali po trije skupaj, v tem 
primeru bi vsak učenec delal na različni temi; primerjali bi samo 
zapiske, se posvetovali med sabo in pustili drugim, da ocenijo, kaj 

so naredili, preden dokončajo svoj izdelek. 
 
6) Do izteka roka bo učitelj zbral eseje; on jih nato prebere in poda 

povratne informacije. Esej se lahko uporabi za obnovo, kar so se 
učili v razredu, v tem primeru naj bi pisatelj prebral svoj del 

preostalemu razredu.  

 

Tveganja in 

priporočila 

Pisanje eseja je odličen način za testiranje in 
razvijanje učenčevih sposobnosti za delo z 
informacijami. To je težka naloga, zato je primerna 

samo za učence, ki so lahko kos temu izzivu. Končni 
rezultat je vreden truda, čeprav: izboljšati spretnosti 
razmišljanja, obdelavo informacij, in za učitelja 
priložnost, da se preveri, kako dobro se predmet, ki ga 
poučuje v razredu, razume. 

 
V nižjih razredih se lahko določi "posvetovanje" 

namesto polnega eseja; ne zahteva toliko iskanja 
dejstev, zato ga je lažje narediti. V naslednji fazi bi 
lahko napisali "referat"; nasprotno bi to zahtevalo 
veliko ugotavljanja dejstev, vendar veliko manj 
izražanja osebnih stališč in/ali ocenjevanja. Esej bi 
nato združeval oboje, iskanje dejstev in utemeljitev za 
to ali ono.  
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Esej zagotavlja, da ocenimo, kako dobro je bila tema 
razumljiva razredu. Učitelji, ki ga uporabljajo, to 
običajno storijo dvakrat na leto, zaradi zahtev, ki 
spremljajo vajo. Učenci se nagibajo k izboljšanju 
pisanja svojega eseja skozi čas; tako se njihove 

sposobnosti razlaganja in obdelava informacij 
izboljšujejo. Sčasoma, vsaj najboljši učenci bodo v 
celoti obvladali umetnost pisanja eseja in njegovih 
elementov (npr. navajanje virov, razvijanje 
argumentov). 

Povratne 
informacije 

Pomoč za učitelje – Nasveti za pisanje dobrega eseja:  

Preden se zavežete za pisanje eseja, dobro preberite 
temo in razmislite, o čem bi želeli pisati. Če boste 
obdelovali kontroverzno temo (konkurenčna stališča), 

lahko pomaga brainstorming.  

Vzemite štoparico in nastavite odštevanje na 2 minuti; 
na eni strani lista zapišite svoje argumente za trditev. 
Nato obrnite list, ponovno zaženite štoparico in 
zabeležite vse argumente proti trditvi. Včasih se zgodi, 
da med to nalogo dejansko spremenite svoje stališče o 

tem vprašanju, to vas naj ne moti: Esej napišete tako, 

da ustreza tistemu, ki prevladuje v vaših mislih!  

Izdelava orisa:  

Uvod - Kaj je zanimivega pri temi. Zadeve, ki so se 
pripetile. Vaše stališče, glavna ideja. 

Jedro - Zakaj je to vprašanje interesantno; kako je 
definirano in kaj so lahko rešitve. Zagovarjanje 

alternativnih rešitev. Dokazovati, zakaj vaša rešitev 
premaga ostale. Drugi argumenti in pomisleki. 
Zaključek - Priznavanje drugih vidikov teme; močna 
podpora za rešitev/glavno idejo. 

 

 

Uporaba v 
razredih 

 

 

Pisanje eseja se lahko uporablja v številnih temah, 
vendar pa se najbolje odreže na področju humanistike 
(zgodovina, materni jezik, družboslovje). Poleg tega, 
da pojasnjuje, o čem govori esej, mora učitelj tudi 

izbrati dobre teme, tako da bi njegovi učenci lahko 
pokazali, kako so sposobni najti in obdelati 
informacije.  
Religija (kot del družbenih ved – z religijo se ukvarja 
kot družbeno-kulturni fenomen proti teologiji) - Kateri 
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Uporaba v 

razredih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del vere igra v sedanji družbi (problematika 

sekularizacije v primerjavi s privatizacijo religije). V 
uvodu bi lahko bil uporabljen Hans Küngov dokument 
Krščanstvo in Svetovne religije. V začetku leta 1990, 
je Küng začel projekt, imenovan Weltethos ( "Globalna 
etika"), ki je poskus opisovanja, kaj imajo skupnega 

svetovne religije (in ne tisto, kar jih ločuje) in pri 
pripravi minimalnega kodeksa pravil obnašanja, ki jih 
lahko sprejme vsakdo. Opomba: Küng je očitno 
odpadnik iz katoliške dogme, njegovo mnenje o 
evtanaziji je popolnoma krivoverski; predstaviti svoje 
nauke študentom z globokimi krščanskimi verovanji 
lahko povzroči žalitev. Prav tako bi islamski učenjaki 

imeli trditve Künga za dvomljive in nezdružljive z 
načeli vere (tj. Razmišljanja muslimana o Hans Küngu, 
ki ga je napisal Seyyed Hossein Nasr, v: Študije 
primerjalnih religij, Vol. 13, št. 3 in 4). 
"Abrahamska" religions - kaj imajo skupnega in kje se 
razlikujejo. 
Vzhodne religije - skupne značilnosti in razlike.   

Globalizacija (spet družbene vede - politične vede, 
mednarodni odnosi, biologija in/ali okolje) - Pozitivne 
in negativne stvari globalizacije, domnevnega 
globalnega segrevanja, ekonomske posledice ukrepov 
za varstvo okolja v primerjavi z vplivom na okolje 

zgolj iz ekonomskih ukrepov, trajnostni razvoj.  

Sociologija (družboslovje) - Le Bon, množična teorija, 
masovna psihoza, "false" fanhood, ekonomske 
posledice razgrajanja huliganov, rasizem, ksenofobija 
v športu, pojem poštena igra, (športna vzgoja ?? - 
morda za učitelje, ki učijo tako sociologijo kot tudi 
športno vzgojo).  
Psihologija (družboslovje) - V kakšni družbi živimo? 

Potrošniški; prosti čas in udobje (Veblen); 
poindustrijska = informacijska družba; postmoderna; 
narcistična; tveganja; negotovost. Jo lahko 

spremenimo in kako živeti?  
Avtorske pravice (lahko so del družbenih ved - 
pravo, ekonomija) - Prenos iz spleta (na splošno velja 
za krajo), zakoni o avtorskih pravicah. Piratske 

stranke v Evropi - kakšen je njihov namen? Snemalni 
studii - so njihovi dobički upravičeni ali pa le skrajno 
kradejo od vseh, umetnikov in javnosti?  
Droge (npr. kot del preprečevanja zlorabe drog v šoli) 
- Kaj so droge? So lahko koristne? Je droga tisto, kar 
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Uporaba v 
razredih 

 

je slabo, ali so ljudje? Vrst drog, stopnje odvisnosti, 

zdravljenje.  
Politične vede (družboslovje) - Kaj je politika? Zakaj 
imamo politike? Korupcija, poneverbe, vloga države v 
primerjavi z anarhijo, demokracija kot vladni okvir kot 
tudi notranje prepričevanje ljudi (eno ne more delovati 

brez drugega).  
Pravo (družboslovje) - Vprašanje smrtne kazni. 
Evtanazija, kazniva dejanja in njihove kazni: hišni 
pripor (digitalne lisice), javna dela, delo v zaporih - 
vpliv na gospodarstvo. Strelno orožje in ZDA (Michael 
Moore: Bovling za Columbine). Registrirano 
partnerstvo - posvojitve otrok?  

Filozofija (družboslovje) - filozofija kot točna znanost 
v primerjavi z vero: skupne značilnosti in razlike. 
Eksistencializem - človek vržen v svet, ga mora 
obvladati; je oseba ali predmet svoje usode? Se lahko 
upre in ali je upravičeno? (Individualno: Albert Camus 
v primerjavi z  skupnostjo: Sartre). Pragmatizem (tj. 
William James, znan ameriški psiholog in filozof) - 

relativno, subjektivna percepcija resnice.  
Zgodovina - vprašanje holokavsta, hladna vojna, 
izraelsko / palestinski konflikt, 11. september (9/11), 
boj proti terorizmu.  

Navdih 

AUKER, Bryce. American Essay. 2007. (NB: Currently 
available only in Czech at http://student.vutbr.cz) 
 
EPTING, Wanda. C.R.E.A.T.E. for Mississippi: 

Challenging Regional Educators to Advance Technology 
in Education. 2011. The Bing, the Bang, and the Bongo 
– The Five-Paragraph Essay. NB: Online link 
(www.create.cett.msstate.edu) now defunct; try 
http://www.slideshare.net/lsimonson/bing-bang-
bongo-persuasive-writing. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Essay) 
 

https://blogs.hopkins-
interactive.com/blog/2014/09/tackling-the-college-
essay/ 

 

Opombe 
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GOSPODINJSKI PRORAČUN  
 

Starostna 

Skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

  

Uporaba podatkov 
v praksi 

  

 

Izmenjava informacij 

 

Varnostni, pravni 
in etični vidiki, pri 

delu s podatki 

  

Cilj 

 povečanje finančne ozaveščenosti učencev 
 delati individualno in iskanje informacij 

 uporabo pridobljenega znanja v okviru projekta, z 
enakim pogledom v resničnem življenju kasneje 
(ustvarjanje družinskega proračuna,  imeti občutek 
za višino življenjskih stroškov) 

 vrednotenje opravljenega dela v okviru projekta 

Čas 

Projekt je sestavljen iz dejavnostmi, razdeljenimi na 5 
učnih ur. Poleg tega je potreben nadzor skozi celo 
šolsko leto, učenci bodo morali nameniti veliko ur 

nalogam (glede na zahteve in priprave). 

Lokacija Notranji prostori 
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Viri in 
materiali 

Priročniki, projektor, povezan z internetom ali video 
posnetek epizode The Dept Busters (dokumentarna TV 

serija) 

Opis 

Učna ura 1 – Predstavitev: 
1) Učitelj prične s predstavitvijo projekta: Kako načrtovati osebne 

finance in upravljati z denarjem. Najprej zastavi vprašanje, 

koliko časa se porabi, da zaslužimo denar (cca 1/3), nato 
zapišejo svoja mnenja v zvezke. Potem začne debato o 

posameznih zneskih, po možnosti povprečje po podatkih.  
2) Sledi ocenjevanje učencev, po odstotkih, koliko časa namenijo 

načrtovanju zapravljanja njihovega denarja (najpogosteje, 
brez). Učitelj prepusti razredu, da sami pridejo do številk, 
opozori na nesorazmerje med časom, ki je potreben, da  

zaslužimo denar in časom, ki ga namenimo za to, da bi ga 
najbolje porabili. 

3) Učitelj nadaljuje: "Na koncu svojega življenja, bo kdo bogatejši; 
Oseba, ki porabi denar brez načrtovanja ali tisti, ki ima načrt in 
se ga drži?"  Vodi kratko razpravo, s sklepom, da je finančna 
zavest dovolj pomembna, da se ukvarjajo z njo v naslednjih 

nekaj učnih urah. 

4) V uvodu v temo učitelj predvaja video; Češka TV je ustvarila 
vrhunsko serijo o ljudeh v finančnih stiskah imenovano The 
Debt Busters. Koncept oddaje je popularen po celem svetu; 
prikazuje gledalcem pasti osebnih financ in daje osnovna pravila 
o tem, kako upravljati z denarjem. Epizoda je dolga 26 minut. 

5)  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213556322-krotitele-

dluhu/309292320110028/    
Učna ura 2 – Priprava naloge: 

1) Učitelj predstavi temo domačega proračuna razredu: 

Gospodinjski dohodek Gospodinjski izdatki 

Aktivni: plače, poslovni dobiček, žepnina  Potrebni: najemnina, hrana, oblačila, tekoči 
stroški gospodinjstva, poplačilo posojil, avto 

Pasivni: najemnina, pridobljena od 
najemnikov, bančne obresti, dividende 

Nepotrebni: zabava, pijača, kajenje, avto 

Investicije: varčevalni račun, zasebni 
pokojninski načrt 

Izjemni: dedovanje, loterijski zadetek Redki: stroški počitnic, daril za praznike,  
enkratna plačila, itd. 

Učitelj razloži, da je projekt osredotočen na potrebne stroške (zmerno 
nujne) in investicije, ki jih je potrebno načrtovati glede na dohodek. 

Nato določi različna področja različnim učencem, sam presodi, komu bo 
kaj dodelil (pozna njihove interese in/ali položaj): 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213556322-krotitele-dluhu/309292320110028/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213556322-krotitele-dluhu/309292320110028/
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 Nepremičnine – Najdi primerno namestitev za najem v 

določenem območju. 
 Internet – Najdi najboljšega ponudnika ali rešitev. 
 Tekoči račun– Najdi najboljši račun (vključno študentski 

račun), z najmanjšimi obrestmi. 
 Zavarovanje – Najdi najboljše ponudbe iz življenjskega 

zavarovanja, nesreče, potovanja, itd. (samo ena polica). 
 Povezava – Najdi najboljšo ponudbo, z internetom. 
 Mobitel – Najdi najboljšo tarifo. 
 Hipoteka – Najdi najboljšega ponudnika. 
 Lizing – Najdi najboljšo možnost za lizing avtomobila. 
 Promet – Primerjaj pluse in minuse pri uporabi javnega 

prevoza v primerjavi z avtom za prevoz v šolo - cena. 

 Hrana – Poskusi sestaviti povprečno nakupovalno košarico, 
če je mogoče analiziraj svoje stroške. 

Učitelj izpraša učence o njihovih predstavah o tem, kakšno plačo 
mislijo, da bodo imeli, ko bodo začeli delati. Na podlagi izkušenj 
imajo mladi precej visoka pričakovanja in ideje o tem, koliko bodo 
zaslužili, učitelj jih mora spustiti na realna tla. Če je v neposredni 
bližini dostop do interneta, lahko zaprosi enega od učencev, naj 

prebrska po internetu, plače za specifične poklice. 
To srečanje z realnostjo, bo kasneje prišlo prav pri ustvarjanju 
proračuna za gospodinjstvo. 

Učitelj obrazloži kaj sledi: Učenci morajo pristopiti k nalogi tako, da 
bodo lahko predstavili svoje področje izdatkov v naslednjih pogojih:  

Stroški / predstavitev izdelka – naslov, značilnosti, kakšen delež 

proračuna bi zajelo, itd. 
Predstavitev ponudbe/možnosti.  
Izbor najboljše ponudbe – upoštevati je potrebno stroške, kakovost 
in druge vidike. 
Za nalogo je potrebno določiti primeren rok, približno dva ali štiri 
tedne pred predstavitvijo; da ima učitelj dovolj časa, da preveri, 
odobri in/ali zavrne projekt in da ga popravijo. Obstajajo očitne 

časovne omejitve. 

Učni uri 3 in 4 – Predstavitev: 

1. učenci pregledajo posamezna področja svojih izdatkov v 
gospodinjstvu; to pomeni, da je treba zagotoviti opis, kako 
pomembna je postavka in kolikšen delež proračuna 
predstavlja. Potem morajo našteti možne/dostopne alternative, 
izbrati najboljši izdelek/ponudbo in utemeljiti svojo odločitev na 

podlagi stroškov/učinkovitosti. 

Učna ura 5 – Ustvarjanje gospodinjskega proračuna: 
1. Na podlagi predstavitve, učitelj s učenci naredi nekaj primerov, 
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kakšen bi lahko bil gospodinjski proračun (na primer, hipoteka 

na nepremičnino v primerjavi z najemom nepremičnine; 
samsko življenje v primerjavi z družinskim življenjem, itd.). 

 

Tveganja in 
priporočila 

To je dejavnost, ki zahteva precej testiranja, zato 
mora učitelj izbrati ustrezne vire za priporočila, 
bodisi v tiskani obliki in/ali drugih medijih. Nekateri 
učenci bodo potrebovali večji nadzor, da bodo 
pravočasno dosegli željene rezultate, primerne 

kakovosti. 

Včasih učenje na projektih ni najbolj primerno, zato 

se lahko posamezna dela izpustijo. Potem bi ostal le 
slog predavanja, z razpravo in učiteljevo osebno 
mnenje ali znanje, kar se tiče proračuna za 
gospodinjstvo. 

Povratne 
informacije 

Združevanje tematskega video posnetka s praktičnim 
oblikovanjem gospodinjskega proračuna je lahko zelo 
produktivno. Zaradi tega so učenci sposobni 

naštevati osnove pravil proračuna in imajo dobre 
ideje, o čem se gre. 

Uporaba v 
razredih 

Vaja pripomore in razvija finančno ozaveščenost 
učencev – predvsem pri predmetih povezanih z 
ekonomijo in/ali družboslovnih predmetih. 

Navdih 

Chromá, D. – Klinský, P.: Finanční gramotnost, úlohy 
a metodika. Praha 2009. (financial awareness) 
KFP - Kořený, Fichtner, Pavlásek Ltd. study materials 
(Czech): Financial freedom. 1. 3 Household budget. 
1. 3. 1 Income and expenditure   

www.kfp.cz 
www.mesec.cz 

Opombe 
 
 

 

http://www.kfp.cz/
http://www.mesec.cz/
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HIŠNI LJUBLJENČKI V HOTELIH  
 

 

Starostna 
skupina Srednja šola, nižji letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Izmenjava informacij 

 

 

Obdelovanje informacij 

 

Cilj 
 Opraviti nalogo v parih  
 Obdelati informacije in pravilno odgovoriti  

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

materiali 
Delovni list: Hišni ljubljenčki v hotelih, pisala  

Opis 

1. Učitelj razdeli razred v skupine po dva učenca, jim razdeli kopije 
delovnega lista in jih prosi, da odgovorijo na vprašanja.  

2. Učitelj opazuje učence pri delu, odgovarja na njihova vprašanja. 
Dejavnost lahko časovno omeji in/ali jo naredi tekmovalno.  

3. Ko je naloga opravljena, pari predstavijo svoje odgovore, ki so 
pregledani in če je potrebno, podan pravilen odgovor.  

4. Dejavnost se konča s povratnimi informacijami in razpravo.  

 

Tveganja 
in 
priporočila 
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Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj je bilo težkega pri tej nalogi?  
 Kako ste nadaljevali – kaj je delovalo in kaj ne?  
 Kaj bi naslednjič naredili drugače in kaj isto?  

Pravilni odgovori:  

 1. Da – Maroko. 
 2. Patriot. 
 3. Maroko. 
 4.  28% 

 5. Patriot. 
 6. Na silvestrovo. 

 7. Da, višje od 16. 
 8. Zajci. 
 9. Patriot. 
10. 4x 
 

Uporaba v 
razredih 

Matematika (kratko ogrevanje) 

Navdih  

Opombe 
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Delovni list: Hišni ljubljenčki v hotelih 

 
 

Znano 
je, da so hišni ljubljenčki in njihovi lastniki neločljivo povezani tudi med 
potovanjem. To je razlog, zakaj številni hoteli ne samo dovolijo hišne 
ljubljenčke, ampak jih tudi aktivno povabijo. Zdaj delate kot asistent 
hotelskega lastnika, ki je spoznal, da so živali dobre za posel. Prav tako 

želi ponuditi dobrine in udobje vsem hišnim ljubljenčkom, ki prihajajo 

kot gostje s svojimi lastniki, vendar je tudi priporočljivo, da razmislite 
malo o situaciji in kaj bi bilo potrebno narediti. Naredil je tržne 
raziskave, pridobil je informacije o svojih konkurentih in zdaj želi, da 
odgovorite na naslednja vprašanja: 
 

1. Je bilo v katerem koli izmed petih hotelov prijavljenih enako 
število mačk na silvestrovo in na veliko noč? 

2. Kateri hotel je imel skupno število mačk in psov trikrat več 
kot drugih hišnih ljubljenčkov na veliko noč?  

3. V enem od hotelov je bilo sedem krat več psov na veliko 

noč kot je bilo mačk na silvestrovo. V katerem?  

4. Kakšen je bil odstotek povečanja skupnega števila mačk v 
vseh petih hotelih na silvestrovo v primerjavi z veliko 

nočjo? 

5. Kateri hotel je zabeležil največjo rast skupnega števila mačk 
in psov na silvestrovo v primerjavi z veliko nočjo?  

6. V katerem obdobju je spalo največ zajcev v vseh petih 
hotelih?  

7. Je bilo število belih dihurjih in psov, ki so spali v hotelu 

Grand na silvestrovo za vsaj 12 večje kot na veliko noč?  

8. Katere vrste hišnih ljubljenčkov so v hotelu Pennsylvania 
zabeležili najnižje število na silvestrovo v primerjavi z veliko 
nočjo?   

9. Kateri od hotelov je končal predzadnji v celotnem številu 
živali, ki so bili nastanjeni čez veliko noč?  
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10. Kako pogosto je več psov preživelo noč v hotelu 

Pensilvanija v primerjavi z belimi dihurji v Pensilvaniji na 
silvestrovo?  

 

Naslednji podatki so koristni. 
 
 
Število hišnih ljubljenčkov, ki so spali skupaj s svojimi lastniki 
na veliko noč:  
 

Hotel Mačke Psi Beli dihurji Zajci 

Pennsylvani
a 

32 64 8 11 

Holiday  11 28 3 2 

Maroko 47 84 14 7 

Patriot 22 42 5 6 

Grand 63 104 18 23 

 
 

 
Število hišnih ljubljenčkov, ki so spali skupaj s svojimi lastniki 
na silvestrovo:  
 

Hotel Mačke Psi Beli dihurji Zajci 

Pennsylvani
a 

41 73 16 14 

Holiday  18 37 7 6 

Maroko 47 92 12 17 

Patriot 37 59 19 13 

Grand 81 112 26 20 
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INTERPRETACIJA UMETNIŠKEGA DELA 
 

Starostna 

Skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenč
ne lastnosti 

Pridobivanje 
in 

sprejemanje 

informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

 

Uporaba 
podatkov v 

praksi 

 

Izmenjava 

informacij 

 

Cilj 

1. se zavedati kakšno je lahko subjektivno dojemanje 

2. poskusiti prepoznati sporočilo in obvladati 

informacije 

3. povečati sposobnosti fleksibilnega odzivanja 

4. poskusiti, kako povezati in združiti informacije 

5. preučiti vsebino in pomen informacij, jih obdelati 

in si jih interpretirati  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Umetniško delo – poezija, kratko besedilo, slike, kip, 
pesem, sestava 
Avdio predvajalnik 
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Opis 

1. Učitelj vnaprej izbere umetniško delo, zbrati mora čim več 

informacij o samem delu – avtorjeva biografija, kako je 

interpretiran in kakšna konotacija obstaja, če je slika ali glasba 

oziroma literatura. 

2. Učitelj prične: "Vsako umetniško delo je predmet razlage in 

interpretacije. Kot se pogosto zgodi, avtor morda ni predložil 

nobenega pojasnila in/ali komentarja, to pušča veliko 

manevrskega prostora za prejemnike (bralce, poslušalce, 

gledalce), da lahko po svoje interpretirajo. Njihova 

interpretacija je lahko zelo različna, veliko opcij; vsakdo izmed 

nas ima svoje izkušnje, različne pomisleke in drugačno lestvico 

vrednot v življenju, kot tudi kulturno ozadje, zgodovinske 

povezave in kontekst (posebne kulture in/ali subkulture, 

zgodovinska obdobja, itd).  

3. Učitelj nadaljuje z navodili: »Zdaj poskusimo postati umetnostni 

zgodovinar, ki bi razmišljal in interpretiral določeno umetniško 

delo. Ni toliko pomembno, če nam je všeč ali ne, ampak se 

osredotočimo na opredelitev in izražanje bistva. Morda se boste 

počutili negotovo glede vašega mnenja, ampak ne obupati! 

Samo poskusite izraziti svoje mnenje in čim več razložiti. Morda 

se je tudi umetnik malo lovil v svoji obrazložitvi. Imeli boste 20 

minut za reševanje naloge, zapišite svoje pripombe -opazke. Ni 

nujno, da je na dolgo in široko, nekaj stavkov bo dovolj, 

pomembno je le, da zadenejo bistvo ter da predstavijo idejo 

razumljivo in jasno. Cilj je, da dobimo osebno mnenje o 

umetnini oziroma delu.« 

4. Učitelj opomni svoje učence, da končajo pregled z zaključkom, 

torej glavno idejo. 

5. Učitelj začne pogovor z razredom. V primeru, da se njihovi 

pogledi na umetniškega dela zelo razlikujejo, jih sprašuje, zakaj 

je lahko tako. Pozanima se tudi za informacije o kritiku, ki jih je 

potrebno upoštevati (kaj je vplivalo na njegovo oblikovanje 

mnenja itd.).  
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6. Učitelj seznani razred z vsemi informacijami, ki mu jih je uspelo 

zbrati in poskuša primerjati njegove ugotovitve z mnenji 

učencev. Nato jih vpraša, katera interpretacija jim je bila 

najbolj zanimiva in zakaj. Moral bi tudi preveriti ali sledijo 

ocenam filma ali knjige in ali se jim zdijo koristne, itd.  

 

Tveganja in  

priporočila 

Ta vaja se lahko ponovi z različnimi umetniškimi 
deli; v daljšem časovnem obdobju, bodo učenci 
ugotovili, da je mogoče, da napišejo res kratke 
interpretacije. Učitelj jih lahko spodbudi, da 

pokažejo ustvarjalnost in da pridejo do manj 

običajnih pogledov in mnenj. Dejavnost se lahko 
oblikuje v tekmovalno.         

Povratne  

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako zadovoljni ste z rezultatom?  
 Kaj je bilo najtežje med interpretacijo 

umetniškega dela? 
 Kateri dejavniki so vplivali na interpretacijo? 
 Kaj vas je presenetilo?  
 Ali vam je uspelo upoštevati in predelati 

podatke?  

 Ste ugotovili kaj zanimivega? 

Uporaba v  

razredih 

Vaja se lahko uporablja v zgodovini, literaturi in 
umetnosti. Med učenjem obdobja (zgodovinskega) 

je mogoče razdeliti razred v skupine. Vsaka skupina 
nato dobi edinstveno umetniško delo iz obdobja; 
Tako lahko en dobi del kipa ali skulpture; drugi, 
glasbeno delo in naslednji pesem, artefakt ali 
recimo, sliko stavbe (arhitektura). Ko so vse 
skupine predstavile svoje interpretacije, bodo 
poskušali ugotoviti značilnosti, ki so skupne vsem 

tem delom. 

Navdih  

 

Opombe  
 



 
 
112                                    PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

www.softskillsatclass.eu 

 

ISKANJE INFORMACIJ 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 
informacij  

 

Uporaba podatkov 
v praksi  

 

Varnostni, pravni 
in etični vidiki, 

pri delu s 
podatki  

 

Cilj 
najti svoje vedenje  v različnih virih informacij  

biti sposoben razmišljati o kakovosti informacij in 
zanesljivosti virov   

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Računalnik z dostopom do spleta  

Delovni list: Inuita Riu (ali podobno, primerno za 
predmet) 

Opis 

1. Učitelj pripravi delovni list Inuit Riu, pove razredu, da je 
naslednja dejavnost konkurenčna. Z uporabo računalnika s 
spletnim dostopom bodo morali ugotoviti pravilne odgovore, da 
zapolnijo prazna mesta v besedilu. Na primer, če besedilo omeni 
najvišjo stavbo na svetu, naj bi učenci hitro ugotovili z 

iskanjem, da se imenuje Burj Khalifa Tower.  

2. Takoj, ko prvi trije iskalci trdijo, da so končali, učitelj pozove 
vse, da prenehajo z iskanjem. Skupaj bodo preverili pravilne 
odgovore.  
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Pomoč za učitelje – Pravilni odgovori: 

1. Slonokoščena obala  
2. Podmornica 
3. Dober dan! 
4. hlače 
5. Kloščevec 
6. sredina 
7. Zakon o umetnosti medicine  

8. Št. 378/2007 Zakonika 

3. Sledi razprava o tem, kje in kako so učenci naredili svoja 
iskanja.  

 
Ste si zapisali vire informacij, ki ste jih uporabili? 
Ste kopirali samo povezavo ali pa ste si zapisali ime spletne strani in 
članek? 

Ali obstaja spletna stran, ki vam lahko zagotovi vse potrebne 
informacije? 
(optimal vir informacij bi bil enciklopedija; najpogosteje je 
Wikipedija omenjena kot vir) 
Je Wikipedia zaupanja vreden vir informacij? Zakaj tako? 
 

Na tej točki je dobro poiskati posebno stran na Wikipediji, pregledati 
informacije in oceniti njihovo veljavnost. (Wikipedija je lahko včasih 

problematična, z nepopolnimi in/ali pristranskimi informacijami, 
zaradi načina, kako je urejena. V visokošolskem izobraževanju bi 
bila kot vir nesprejemljiva, na srednješolski ravni pa lahko velja, 
pod pogojem, da so informacije potrjene iz drugih virov). 
Vir podatkov, ki se uporablja, se citira; če ga ni, je bralcu to 

povedano na začetku članka in se ga pozove k nadaljnji preiskavi. 
 

Vsebuje povezave za nadaljnje naslovne informacije:  
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 Prikazuje datum zadnje posodobitve (izgleda, da je članek 

aktualen) in dovoljenje, ki zajema podatke:  
 

 
 

Koliko informacij, ki jih preskrbijo mediji (tiskani, radio, TV) je 
podprto z dokazi? 
(Ker se upoštevajo tudi časopisi "bulvar" ali "rumeni tisk", je le 

približno 20% informacij v medijih dejansko potrjenih.) V tem 

primeru je priporočljivo, da razvrstite  široko dostopne časopise z 
razredom in delate primerjave. 
Učitelj prepusti svojim učencem, da sami pridejo do zaključkov in 
spoznajo, kako izvedljive so lahko informacije ali pa tudi ne.  

 
Koliko informacij, ki so na spletu, potrjujejo tudi dokazi? 

(Malo, zaradi dejstva, da imajo navadni uporabniki možnost, da 
prispevajo na različnih forumih, klepetalnicah, itd. Le delček 
informacij je potrjenih.) 
Kateri mediji vedno predstavljajo tehtne informacije? 
Slovenska tiskovna agencija www.sta.si 
 

Kaj naj vsebuje podatek, da je vreden zaupanja? 

Vsaj ime avtorja, datum objave in povsem naveden vir informacij. 
 

 Učitelj dodeli svoje učence v skupine po pet učencev, največ pet 
skupin. "S skupinskim delom poiščite čim več virov, kot jih lahko, iz 
katerih boste pridobivali informacije. Poskusite razlikovati med 
različnimi vrstami. Na voljo imate dve minuti." Učitelj opazuje 

razred pri delu; če omenjajo le splošne vire informacij, jih spodbudi 
k bolj specifičnim. 
 
Učenci so lahko prišli do naslednjih rezultatov: 

informacijski strežniki, klepetalnice, razpravljalni forumi, internetni 
dnevniki, e-knjige, tiskane knjige, časopisi, TV, radio, prijatelji, 
letaki, panoji, enciklopedija, šolske radijske oddaje, govorice ... 

 Ko potečeta dve minuti, učenci (skupine) izmenično sporočajo svoje 
predloge učitelju, ki naredi seznam na tablo. Ko napišejo vse, učitelj 
naroči skupinam, da nadaljujejo z delom, tokrat uvrstijo svoje vire 
od najbolj zaupanja vrednega do najmanj.  

 6) Učitelj povzame postopek, nato pa postavi poskusno vprašanje: 
"Katere lastnosti bi zdaj iskali v članku, katerega ste se odločili 

http://www.sta.si/
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uporabiti kot vir - kaj bi vas prepričalo, da je zanesljiv?" 

 

Tveganja 

in 

priporočil

a 

Ta dejavnost ustreza predmetom  računalništva 

in/ali družbenih ved ali podobno. V primeru, da 

učitelj pripravi svoj članek s praznimi prostori za 

izpolniti, lahko uporabi vajo tudi pri drugih 

predmetih, za reševanje vprašanja iskanja 

informacij in zanesljivosti virov.  

Navdih  

Opombe 
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Delovni list: INUIT RIU 
                                                                                                  

 
 

 
Ob obali Gvinejskega zaliva je država ……………………… (1), ki meji na 
Gvinejo, Liberijo, Mali, Gana in Burkina Faso; iz vode se pojavi plovilo, 
ki je se sposobno premikati potopljeno in ki se imenuje  
………………………………… (2). Iz nje se izkrca Inuit Riu, pozdravi domačine z 

………………........ (3), ki v grenlandščini zveni Inuugujoq, kutta!  
 
 
Iz kosov oblačil, ki jih je nosil, in ki bi lahko bile imenovane pantaloons 
(dolge ženske hlače, ki so nabrane skupaj pri gležnjih) ...... .............. 
(4) narisal je ravnilo za merjenje najbolj strupene rastline na svetu 

............ ...................... (5), ki je po golem naključju pravkar 
zacvetela. Tako je obdržal višino rastline, ki jo je vstavil v časovno 
formulo, kar mu je dalo rezultate, ki zajemajo razliko med resničnim in 
.................. (6) sončnim časom. Toda domačini so ga opomnili, da naj 
pri uporabi naprave stori to de lege artis medicinae (s pravo umetnostjo 
medicine) .................................................................. (7), pa tudi v 
skladu z zakonom št ............................................. (8) zakonika za 

zdravila. 
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ISKANJE 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

  

Uporaba podatkov v 

praksi  

Cilj 

 Razviti sposobnosti za iskanje in upravljanje 
informacij  

 Uporabljati različne vire informacij  

Čas 15 -20 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Zastave, Atlas sveta, nagrada za 
zmagovalca 

Opis 

1) Učitelj razdeli kopije delovnega lista: Zastave; lahko uporabi 
tega ali naredi svojega.  

 
2) Učitelj reče: »To je tekmovalna dejavnost. Prvi, ki bo pravilno 

odgovoril na podano vprašanje, zmaga. Začnite zdaj!« Učenci 
se sami lotijo nalog. 

 

3) Dejavnost je prav tako lahko izvedena v parih ali dana za 
domačo nalogo.  

 
4) Učitelj lahko nagradi samo zmagovalca ali vse, ki so odgovorili 

pravilno.  
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5) Pomoč za učitelje: Rešitev:  

6) Sveta Lucija: 

 
 

7) Učitelj pusti zmagovalcu, da razloži, kako se je lotil naloge.  

 

Tveganja 

in 
priporočila 

Pomembno je, da se slikovni, grafični podatki (zastave 
oblike in barve) izmenjavajo z dejanskimi podatki. To bo 

prisililo učence, da iščejo informacije. Čeprav pravilno 

identificirajo fotografijo (zastavo), morajo še vedno 
pridobiti več podrobnosti (v tem primeru, ime države s to 
zastavo).  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravljanje: 
 Kaj je bilo najtežje?  
 Kateri pristop ste izbrali?  
 Kako bi se naslednjič lotili naloge?  
 Ste izvedeli kaj novega?  

 Kje ste iskali informacije?  

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost je narejena za pouk geografije, učitelj jo 

lahko priredi, da bi ustrezala številnim drugim predmetom: 
Zgodovina – znane osebnosti, zgodovinsko pomembna 
mesta in/ali dogodki, itd.  
Državljanska vzgoja – znane osebnosti, različne filozofske 
in/ali psihološke šole itd.  
Matematika – enačbe, definicije, modeli, geometrične 
oblike itd.  

Opombe  
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DELOVNI LIST: ZASTAVE 
 

 

Z izločanjem identificirajte skrivno zastavo. Te informacije so vam lahko 
v pomoč.  
 
 
Skrivna zastava ni kvadrataste oblike.  

 
Pripada državi z dostopom do morja.  
 
Ima največ štiri barve, bela se šteje za barvo.  
 

Država s skrivno zastavo ni članica G20 skupine. 
 

Država ni v Afriki.  
 
Med preostalimi zastavami skrivna zastava ni tista z dva barvnima 
površinama enakih velikosti.  
 
 

Kateri državi pripada skrivna zastava?  
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KAJ LAHKO IZVEM V NAPREJ  
 

Starostna 

Skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje informacij  

 

Obdelovanje informacij 

  

Cilj 

1. Narediti branje lažje  
2. Spoznati se z bralnimi strategijami  

3. V skupini vaditi komunikacijo, razpravo in 
reševanje problema  

Čas 30 minut  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

materiali 

Varuh v rži, avtor J. D. Salinger, Poglavje 1, kartice z 

citati, delovni list Varuh v rži  

Opis 

1) Ta dejavnost vključuje bralno strategijo, kjer lahko bralec s 
pomočjo določenih namigov in/ali napotkov ugotovi, kaj bo 

napisano naprej v tekstu. Podobno je detektivskem delu, kjer je 
bralec neke vrste detektiv, da bi lahko napovedal, kaj se 
najverjetneje bo zgodilo.   

2) Učitelj začne: »Danes bomo delali z znanim delom J.D. Salingerja 
Varuh v rži. Lahko boste prebrali nekaj citatov iz knjige, preden se 
lotite naloge, ki je sestavljena iz odgovarjanja na vprašanja iz 
delovnega lista. Citati iz besedila bi vam morali priskrbeti 

informacije in vam pomagati razumeti vrsto pripovedovalca 
zgodbe.« 
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3) Učitelj da navodila:  
- Med dejavnostjo ni dovoljeno govoriti. Učenci hodijo po 

učilnici, s svinčnikom in delovnim listom v roki, skupaj z 
določenim citatom.  

- Ko se srečajo s sošolcem, se tiho rokujeta.  

- To je znak za deljenje citatov.  
- Ko je učenec pridobil nov citat, lahko uporabi njegovo 

vsebino, da odgovori na vprašanja iz delovnega lista. Z 
vsakim vprašanjem je tudi potrebno zapisati ustrezno 
številko citata.  

- Ko pridobita potreben del informacij, se učenca spet 
rokujeta in vrneta »sposojen« citat lastniku.  

- Nato gredo naprej, se rokujejo z naslednjim in ponovijo 
vajo.  

 
4) Če ta dejavnost še ni bila izvedena v razredu, naj učitelj pokaže, 

kako uporabljati citate. Moral bi vzeti citat, ga analizirati in 
pokazati, kako bi ga on koristno uporabil, da bi odgovoril na 
vprašanje. Učitelj spodbudi razred, da zapišejo svoje zaključke na 

delovni list.  
 
5) Učitelj pusti učencem delati. Vsak učenec prebere svoj citat in si 

zapiše opazke na delovni list.  
 

6) Nato učitelj naroči učencem, da vstanejo in začnejo hoditi naokoli, 

kot je bilo rečeno pri prejšnjih navodilih. Na voljo imajo približno 10 
minut.  

 
7) Ko končajo, se učenci razdelijo v skupine po 4 ali 5 članov in 

razpravljajo svoje ugotovitve. Vsak novi pridobljeni del informacij je 
zabeležen na delovnih listih. Na voljo imajo 5 do 10 minut.  

 

8) Nato učitelj pregleda odgovore skupaj z razredom; lahko tudi pusti, 
da vsaka skupina predstavi, kaj so si domislili.  

 

9) Preostali čas lahko skupaj preberejo 1. poglavje romana, kar ostane 
(lahko celo celotno knjigo) pa lahko preberejo za domačo nalogo.  

 
10) Učitelj lahko pobere izpolnjene delovne liste, da vidi, kako učenci 

mislijo in kako sposobni so delati z besedilom. 
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Tveganja 
in 
priporočila 

Ta dejavnost bo učencev zagotovila pogled v besedilo, 
preden ga bodo dejansko prebrali. Primeren je kot 
priprava pred branjem težjih besedil. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Katere besede in/ali stavki so vam pomagali, da 

uganete o čem bo govorila zgodba? 
 Nasproti temu, je bilo kaj zavajajočih dejanj? 
 Kako ste uživali v branju? 

Uporaba v 

razredih 
Materni jezik in literatura – bralne sposobnosti  

Navdih 

FULCO, Mary, Silent Tea Party: Pre-reading for Challenging 

Texts. The Teaching Channel: Great teaching. Inspiring 
classrooms. (www.teachingchannel.org) 
 
Citati iz Varuh v rži, avtor J D Salinger. 
 
http://genius.com/Jd-salinger-the-catcher-in-the-rye-
chap-1-annotated 

Opombe 
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Delovni list: VARUH V RŽI 
 

 
1. Kdo je pripovedovalec zgodbe?  
 
2. Kako se pripovedovalec zgodbe počuti?  

 
3. Se zgodba dogaja v sedanjosti ali preteklosti? Zakaj tako 
mislite?  
 
4. Kaj je nenavadnega pri tem, kako pripovedovalec zgodbe 
pripoveduje zgodbo?   
 

5. Koliko, mislite, je pripovedovalec zgodbe star? Zakaj tako 
mislite?  
 
6. Zakaj je pripovedovalec zgodbe na Thomsen Hill-u? 
 
7. Kaj pripovedovalec zgodbe misli o šoli?  
 

Dodatno: Imate kakšne komentarje? Kakšna vprašanja?  
 
 
Citat 1: Če resnično želite slišati o tem, je prva stvar, ki jo boste želeli 
vedeti, kje sem bil rojen, kakšno je bilo moje obupno otroštvo, kako so 

bili moji starši zasedeni in vse, preden so me imeli, ter vse »David 

Copperfield« oslarije, toda ne da se mi razlagati.   
 
Citat 2: Povedal vam bom le o norih stvareh, ki so se mi zgodile 
prejšnjega božiča, ravno preden sem se počutil povoženega in sem 
moral priti sem ter se umiriti.  
 
Citat 3: D.B. […] moj brat […] me bo odpeljal domov, če grem 

naslednji mesec domov.  
 
Citat 4: Kjer želim začeti govoriti, je dan, ko sem zapustil Pencey Prep. 
Pencey Prep je ta šola, ki je v Agerstown, Pennsylvania. 

 
Citat 5: Razlog, zakaj sem stal zgoraj na Thomsen Hill-u, namesto 
spodaj na tekmi, je bil ta, da sem se ravno vrnil iz New Yorka s 

sabljaško ekipo.  
 
Citat 6: Drugi razlog, da nisem bil spodaj na tekmi je, da sem se 
nameraval iti  poslovit od starega Spencerja, mojega učitelja zgodovine.   
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Citat 7:  Razlog, zakaj sem se tam zares zadrževal [na Thomsen Hill-

u], je ta, da sem poskušal občutiti kakršno koli slovo.  
 
Citat 8:  Nimam kondicije, če želite izvedeti resnico. Kot prvo, sem 

močni kadilec […]. Druga stvar, v lanskem letu sem zrastel šest in pol 
inčev (16,5 cm). Tako sem tudi dobil tuberkulozo in prišel sem na vse 
te vražje preglede in stvari.  
 
 
Citat 9:  Ko sem prečkal cesto, sem se počutil, kot da izginjam. 
 

Citat 10: Mislim, da sem zapustil šole in kraje, za katere sploh nisem 
vedel, da jih zapuščam. Sovražim to. 

 
Citat 11: Pustil sem vse folije, opremo in stvari na vražji podzemni. Ni 
bila moja krivda. Moral sem se skozi vstajati, da sem gledal na 
zemljevid, da smo vedeli, kje bomo izstopili.  
 

Citat 12:  Stara Selma Thurmer – bila je ravnateljeva hči […]. Kaj mi je 
bilo všeč na njej je to, da ni govorila bedarij o tem, kako super je njen 
oče. Verjetno je vedela, kakšen lažni lenuh je.  
 
Citat 13:  
Igra z Saxon Hall bi morala biti zelo pomembna za Pencey. […] 
Pravzaprav vsa šola je bila tam, razen mene […]. 

 
Citat 14:  […] spričo tega sem padel štiri predmete in se jim nisem 
posvetil.   
 
Citat 15: Tako sem bil izključen. Fante na Pencey-ju izključijo kar 
pogosto. Pencey ima zelo dobre akademske ocene. Res jih ima.  

 
Citat 16: Me ne briga, če je žalostno ali slabo slovo, ampak kadar 
zapuščam mesto, rad vem, da ga zapuščam. Če ne veš, se počutiš še 
slabše.  
 
Citat 17: [… Spencer, moj učitelj zgodovine ...] on je vedel, da se ne 

bom vrnil na Pencey. Pozabil sem vam povedati o tem. Izključili so me.  

 
Citat 18: Poleg tega vam ne bom povedal svoje celotne preklete 
avtobiografije ali karkoli. 
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KAOS V STARODAVNI GRČIJI  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 

informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

  

Uporaba 
podatkov v 

praksi 

 

Cilj 
 Obdelovanje in deljenje informacij  
 Aktivno ponoviti znanje  

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Ideje in domisleki, delovni list: Filozof, 
škarje  

Opis 

1) Učitelj razreže delovne liste: Filozofi ter Ideje in domisleki v kartice, 
s čimer ustvari informacijski sklop (št. kartic se naj ujema s 
številom učencev). Karte dobro premeša, učence razdeli v skupine 
in da vsaki skupini set kartic. Ker se ta vaja lahko izvaja kot 
tekmovalna, bi bilo bolje, da učitelj razdeli kartice z obrazom 
navzdol. Ko so vse skupine pripravljene, učitelj pove zahteve, po 
katerih morajo razvrstiti podatke:  

2) Obstajajo tri možnosti, kako uporabiti sklop informacij in da 
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zaključijo nalogo, morajo  uporabiti vse kartice. 

 Skupaj postavite filozofa in njegov prvi element in/ali idejo. 
 
Pomoč za učitelje – rešitve:  
(Obe tabeli sta zasnovani tako, da ko so pravilno razvrščeni, se 
prekrivajo.) 

Tales – Voda 
Pitagora – Število 
Zenon – Paradoks 
Demokrit – Atomi 
Sokrat – Vem, da nič ne vem.  
Platon – Mit jame  
Aristotel – Logika 

Stoicizem – Apatheia 
Epikurejstvo - Ataraksija 
Skepticizem – Dvom 
Eclecticizem – Izberite najboljšega. 
Heraklit – Ogenj 
Anaksimander – Apeiron 
Anaksimen – Arché 

Parmenid - Gibanje 
 Razvrstite filozofe kronološko (uporabi se samo delovni list 

Filozofi).  
Pomoč za učitelje – rešitve:  
Tales – Anaksimander – Anaksimen – Pitagora – Parmenid – Zenon 

– Heraklit – Demokrit – Sokrat – Platon – Aristotel – Stoicizem – 

Epikurejstvo – Skepticizem – Eclecticizem  
(Zaradi različnih podatkov iz različnih virov je potrebno razporeditev 
jemati z rezervo. Učitelj naj bo diskreten in predstavi tako, kot je to 
učil v razredu.) 

 Dodelite filozofe k posameznim šolam mišljenja (v uporabi 
je le delovni list Filozofi).  

Pomoč za učitelje – rešitve:  

Miletska šola – Tales, Anaksimander, Anaksimen 
Pitagorejska šola – Pitagora 
Elejska šola – Parmenid, Zenon  

Heraklit (brez šole) 
Atomisti– Demokrit 
3 veliki filozofi – Sokrat, Platon, Aristotel 
Helenistična šola – Stoicizem, Epikurejstvo, Skepticizem, 

Eclecticizem 
 
3) Ko čas poteče in/ali so skupine zaključile z delom, se preverijo 

rezultati in uspešne skupine so pohvaljene. Dobro bi bilo zaključiti 
dejavnost s kratko razpravo.  
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Tveganja in 
priporočila 

Dejavnost je zelo primerna za ponovitev poznavanja 
grške filozofije pred preizkusom znanja in/ali kot 
ponovitev.  
 
Naloga bi morala biti končana v cca. 20 minutah, z 10 
do 15 minut za predstavitev rešitev in ponovitve 
znanja. 

 
V primeru, da je dejavnost tekmovalna, bi morali imeti 
učitelji majhno nagrado za zmagovalce.  

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo:  
Ste kaj spoznali s to dejavnostjo?  
Kaj ste dosegli zahvaljujoč tej dejavnosti?  

Navdih 
Priročnik:  Izobraževanje za trajnostni razvoj za 
srednješolske učitelje   

Uporaba v 
razredih 

Družbene vede  

Opombe 
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Delovni list: Ideje in domisleki 

 
 

 

 
 

Voda 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Število 

 

 
 

Paradoks 

 

 
 

Atomi 

 

 
 

Vem, da nič 
ne vem. 

 
 
 
 

Mit jame  
 
 
 
 

 
 
 
 

Logika 

 
 
 
 

Apatheia 

 
 
 
 

Ataraksija 

 
 
 
 

Dvom 
 

 

 

 
 
 

Izberite 
najboljšega. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Ogenj 

 

 

 
 
 

Apeiron 
 

 

 

 
 
 

Arché 

 

 

 
 
 

Gibanje 
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Delovni list: FILOZOFI  
 

 

 

 

 

 
 

Tales 

 
 
 

Pitagora 

 
 

Zenon  

 
 
 

Demokrit 

 
 

 
Sokrat 

 
 

 
 

Platon 

 
 

 
 

Aristotel  

 
 
 
 
 

 
Stoicizem 

 
 
 
 
 

 
Epikurejstvo  

 
 
 
 
 

 
Skepticizem 

 
 
 

 
Eclecticizem  
 

 
 
 
 

 
 

Heraklit 

 
 
Anaksimand

er 

 
Anaksimen  

Parmenid 
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KDO IMA BONSAI V SOBI?  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Obdelovanje informacij 

  

Uporaba podatkov v praksi  

 

Cilj 
1. Proizvajati informacije 
2. Uporabljati logiko 

Čas 20 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Kdo ima bonsai v sobi?, pisala, majhne 
nagrade za zmagovalce  

Opis 

1) Učitelj bo napisal navodila na tablo (jih prikazal na interaktivnem 
zaslonu); ali lahko uporabi kopije delovnega lista.  

2) Učitelj začne: "Soočili se boste z izzivom - reševali boste logične 

naloge, ki naj bi jih ustvaril mladi Albert Einstein. Vendar pa je bila 
posebna različica, ki jo bomo uporabili, nekoliko spremenjena. Kot 
je zapisano na Wikipediji, jo je le 2 odstotka ljudi sposobnih rešiti 
takoj, medtem ko ostali potrebujejo približno eno uro, z uporabo 
svinčnika in papirja, da razvrstijo vse informacije. "  

3) Učitelj začne z delom: »Naj preidemo k bistvu - to so nastavitve:  
1. Obstaja pet šolskih miz, vsaka od njih je različne barve.  

2. Vsako mizo uporablja točno določen učenec; njihova imena 



 
 

KOMPETENCA ZA ISKANJE IN UPRAVLJENJE INFORMACIJ / DEJAVNOSTI                                             131 

 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

 

se razlikujejo.  

3. Vsak učenec, ki sedi za mizo, ima rajši drug šolski predmet, 
ima drugačen hobi in ima drugačno rastlino v svoji sobi.  

4. Nobenemu od petih učencev ni všeč isti šolski predmet, 
nima enakega hobija in nima enake živali kot katerikoli 
drugi učenec.  

Vprašanje: Kdo ima bonsai?  
Nekaj podrobnosti:  
Martin uporablja rdečo mizo.  
Janez ima orhidejo.  
Danijel ima rad zgodovino. 
Goran uživa v branju. 
Peter uporablja prvo mizo. 

Učenec za zeleno mizo ima rad biologijo.  
Oboževalec računalniških iger ima rad matematiko. 
Učenec za rumeno mizo ima rad plavanje.  
Oseba, ki uživa v pohodništvu, ima palmo.  
Učenec, ki uporablja srednjo mizo, ima rad športno vzgojo.  
Učenec, ki ima rad motorje, ima mizo zraven tistega, ki ima kaktus.  
Učenec, ki ima mesojedo rastlino, ima mizo zraven tistega, ki ima 

rad plavanje.  
Peter ima svojo mizo zraven modre mize.  
Oboževalec motorjev ima svojo mizo zraven osebe, ki ima rada 
fiziko.   
Zelena mizo je levo od bele.” 

4) V primeru, da razred še ni naletel na takšno nalogo, je zelo 

priporočljivo, da učitelj da nasvete, kakšna tabela bi se naj 
uporabila za razvrščanje podatkov.  

Ime 
učenca 

Peter     

Barva 

mize 

 Modra    

Šolski 
predmet 

  Športna 
vzgoja 

  

Hobi      

rastlina      

5) Prva dva učenca, ki zaključita nalogo (izpolnita tabelo), sta 
nagrajena s strani učitelja, ki nato skupaj s preostalim razredom 
preveri, kako uporabiti logiko v nalogi. Lahko tudi predava o logiki 
(silogizmi, itd.).  

 

Pomoč za učitelje: 

Ime 
učenca 

Peter Danijel Martin Goran Janez 
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Barva 

mize 

Rumena Modra rdeča Zelena Bela 

Šolski 
predmet 

Fizika zgodovina Športna 
vzgoja 

biologija Matematika 

Hobi Plavanje Motorji Pohodništvo Branje Igranje rač. 
Iger 

rastlina kaktus Mesojeda 
rastlina 

palma bonsai orhideja 

Učitelj razpravlja o vaji s svojimi učenci (glejte vprašanja spodaj). 

 

Tveganja in 
priporočila 

V primeru, da se učencem zatakne, lahko učitelj da 
namige in/ali pusti, da dokončajo vajo za domačo 
nalogo.  

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo:  
 Kaj je bilo najtežje za vas?  

 Kaj vam je pomagalo?  
 Ste se naučili kaj novega pri tej vaji?  

Uporaba v 

razredih 

Dejavnost cilja na to, da vadimo logično 
razmišljanje in se lahko uporablja pri katerem koli 
predmetu.  

 
Je različica Einsteinove uganke, zlahka najdene na 
spletu.  

Navdih  

Opombe 
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Delovni list: Kdo ima bonsai v sobi? 

 
1. Obstaja pet šolskih miz, vsaka od njih je različne barve.  
2. Vsako mizo uporablja točno določen učenec; njihova imena se 

razlikujejo.  
3. Vsak učenec, ki sedi za mizo, ima rajši drug šolski predmet, ima 

različne hobije in ima različno rastlino v svoji sobi.  
4. Nobenemu od petih učencev ni všeč isti šolski predmet, nima 

enakega hobija in nima enake živali kot katerikoli drugi učenec.  
 

 

 

 

Vprašanje: Kdo ima bonsai? 
 

 
Podrobnosti: 
 
Martin uporablja rdečo mizo.  
Janez ima orhidejo.  

Danijel ima rad zgodovino. 
Goran uživa v branju. 
Peter uporablja prvo mizo. 
Učenec za zeleno mizo ima rad biologijo.  
Oboževalec računalniških iger ima rad matematiko. 
Učenec za rumeno mizo ima rad plavanje.  

Oseba, ki uživa v pohodništvu, ima palmo.  
Učenec, ki uporablja srednjo mizo, ima rad športno vzgojo.  
Učenec, ki ima rad motorje, ima mizo zraven tistega, ki ima kaktus.  
Učenec, ki ima mesojedo rastlino, ima mizo zraven tistega, ki ima rad 
plavanje.  
Peter ima svojo mizo zraven modre mize.  
Oboževalec motorjev ima svojo mizo zraven osebe, ki ima rada fiziko.   

Zelena mizo je levo od bele.” 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 
134                                    PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

www.softskillsatclass.eu 

 

LADY 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Varnostni, pravni in etični vidiki, pri delu s podatki. 

 
 
 
 
 

Cilj  razlikovati senzacionalno pred resnim obveščanjem 

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Mešanje in ujemanje (se razrežejo in dajo 
v kuverte pred pričetkom, z zadostno količino, odvisno 
od števila skupin) 
Naslovna stranica revije Lady (Delovni list - en izvod 

na skupino) 

Opis 

1. Učitelj začne s presenečenjem: "Danes bomo ugotavljali, koliko 
ste seznanjeni z aktualnimi novicami. Ali ste vedeli, da ima pop 
pevka Britney Spears umetne prsi? (to je zgolj primer, lahko je 
katera koli šokantna novica). Kaj menite na petminutno razpravo 
o tem? (kratek odmor) OK, da ne bomo zapravljali časa, poskusite 
ugotoviti, kje lahko najdemo to novico.“ 

2. Učenci so lahko malo občutljivi glede teme, ampak bodo verjetno 

domnevali, da je prišlo s tabloidnega časopisa. Učitelj se 
osredotoči na odgovore in povpraša kaj si v resnici mislijo o 
rumenem tisku; ni potrebno globoko v temo. Učitelj nadaljuje: "če 
govorimo o "rumenem tisku", mislimo na vrsto časopisov in drugih 
medijev, ki nas oskrbuje s senzacionalnimi, kvazi - zanimivimi, 
vendar brez vrednostni, novicami, pogosto s popolnoma izmišljeno 

vsebino. Rumeni tisk ima malo povezav z etiko, je bolj 
osredotočen na privlačne naslove in nepreverjeno poročanje brez 
kakršnih koli dejstev." Problem pri tabloidih je, da ciljajo na 
manjše skupine ljudi ali posameznike, njihovo kroženje pa je 



 
 

KOMPETENCA ZA ISKANJE IN UPRAVLJENJE INFORMACIJ / DEJAVNOSTI                                             135 

 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

 

običajno veliko. Jasno je, da oskrbujejo trg z novicami, glede na 

zanimanje: hiter odmerek razburjenosti, šok in strah, ne glede na 
to ali temelji na dejstvih ali na neki vrsti »pravljic za odrasle«.  

3. "Tema, o kateri želim razpravljati, so neresnične, manipulativne 
informacije, ki jih širijo mediji. Od tabloidov lahko pričakujemo 
objave takšnih informacij z namenom, da pritegnejo bralce. 

Vendar to ne počnejo samo oni, temveč tudi ostali mediji 
(internet, TV ipd.).“ 

4. Učitelj razdeli razred v skupine po pet učencev ter razdeli kuverte 
s karticami. Prosi vse, da prepoznajo kartice, ki opisujejo 
senzacionalne, »neresnične« informacije ter tiste, ki opisujejo 
resen vir informacij. Po 5 minutah, učitelj preveri s svojimi učenci 

ali imajo prav.  

5. Naslednji korak: učitelj oskrbi skupine s kopijam naslovne strani 
Lady; učenci gredo čez gradivo, iščejo znake, značilne za rumeni 
tisk. Nekateri so bili omenjeni že na karticah, ampak jih je lahko 
še več. Ponovno imajo na voljo 5 minut za to dejavnost, nato 
skupaj z učiteljem preverijo rezultate. Pomoč za učitelje - 
Značilnosti tabloidnega novinarstva: 

Senzacionalizem - ustvarjanje informacij, da izzovejo močan odziv 

in začudenje 

Škandal – blatenje javnih oseb 

Panika - množična psihoza/kaos  

Prilagajanje - povezane z določeno osebo, pogosto VIP/slave  

Populizem - prizadevanje za popularnost , ne glede na način  

Površnost – osredotočenje le na zunanji videz  

Negativizem - razrešitev pozitivnih, spodbujanje negativnih 
informacij,  

Nespodobni vidiki iz konteksta predstavitve - trditve ne glede na 
splošno stanje  

Zavajajoči naslovi -  šokiranje in presenečanje bralca z namenom, 
da bo kupil in prebral čim več. 

6. Učitelj povzame temo:" Ni tako pomembno, da poznamo razliko 

med »resnim« in »neresnim« novinarstvom . Ključno vprašanje, ki 
si ga je vedno treba postaviti je:  KAKŠEN JE NAMEN OBJAVE TEH 
INFORMACIJ? Gre za šokiranje in zadrževanje bralcev ali obstaja 
objektivna vrednost te informacije, storitev za širšo javnost, ki 
zagotavlja informacije o nečem pomembnem?“   
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Tveganja in 
priporočila 

Njihov cilj je vzpodbuditi razred k oblikovanju lastnih 
stališč. To je razlog, zakaj učitelj ne sme imeti vpliv na 
mnenja v zvezi z mediji in potrošniki teh vsebin. 

Uporaba v 
razredih 

državljanska vzgoja, komunikacija, psihologija, itd 

Navdih 

http://www.bezpecne-online.cz/pro-ucitele-a-
rodice/informace-na-internetu/jak-poznat-kvalitni-zdroj-
informaci (how to safely and reasonably browse the web) 

Hasl.slamow.com – Role bulváru ve společnosti a jeho 

limity (Tabloids and their limits) 

Signály.cz [online]. © 2007 - 2009  
http://qwika.signaly.cz/0803/duchovni-programy-pro-
mladez-2 

MEDIA: Neviditelný pes [online]. 2007 [cit. 2009-03-25]. 
http://neviditelnypes.lidovky.cz/ (current affairs server) 

ISSN 1212-673X 

ŠPAČEK, L. Etiketa & komunikace [online]. © 2007 
Ladislav Špaček [cit. 2009-03-25]. 
http://www.ladislavspacek.cz/ 

Super.cz [online]. Copyright © 2005 - 2009 Stratosféra, 
s. r. o., Copyright © 1996 - 2009 Seznam.cz, a. s. [cit. 
2009-03-25]. http://super.cz/ (gossip) 

Blesk.cz [online]. © 2001 - 2009 Copyright - Ringier ČR, 

a. s. [cit. 2009-03-25]. http://www.blesk.cz/ (tabloid) 

ISSN 1213-8991 
Parliament of the Czech Rep. Poslanecká 
sněmovna [online]. 1995-2009, [cit. 2009-03-25]. 
http://www.psp.cz 

Syndicate of Journalists of the Czech Rep. [online]. © 
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Delovni list: Mešanje in ujemanje dodelitev lastnosti 
 

 

     Rumeni tisk                                                       
                                                                                   Resni 
mediji 

Prikrito izvzeto, zrnata 
slika s teleobjektivom, 

kršitev zasebnosti 
predmetov v interesu 

 
Cilj (nepristranski, 

neosebni) info 

Informacije vzete iz 

konteksta 

 
Avtor članka je podpisan 

pod celoto. 

Neformalen, pogovorni, 
površen jezik 

 
Natančen, formalen in 

knjižni jezik 

Deluje z nekaj zlogi, kriki 
in kričanjem (šok in groza! 

Razočaranje! Sramota! 
Škandal!) 

 
Informacije preveri iz 
najmanj dveh virov 

Krši mejo med javnim in 
zasebnim 

 
Citira vire 

Cilj je, da se zasebne 
stvari naredi javne 

 
Če gre za posameznika, je 
predstavljeno tudi mnenje 

te osebe 

Čustva so ključna 
(seksualnost, sramota, 

nasilje…) 

 
Zagotavlja informacije za 

skupno dobro 

Nepotrjene ali izmišljene 
informacije 

 
Razlikuje med dejstvi in 

mnenji 

Omejen besednjak 
 

Razmišlja o zadevi iz 
različnih zornih kotov 

Neupoštevanje pozitivnih, 
poudarjanje negativnih 

stvari 

 
Cilj je, da obvešča javnost 

o pomembnih/resnih 
zadevah, brez predsodkov 
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MODERATOR  
 

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Obdelovanje informacij 

 

Cilj 
 Lotiti se in posamično zastaviti nalogo   

 Obdelati informacije in organizirati načrtovanje  

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in materiali Delovni list: Moderator, pisala   

Opis 

1. Učitelj razdeli kopije delovnega lista Moderator, prosi učence, da 
delajo vsak zase.  

2. Učitelj opazuje razred med delom, brez vmešavanja, dela samo 

opombe, da bo lahko kasneje podal povratne informacije. 
Naloga je lahko časovno omejena.  

3. Ko učenci končajo z delom, predstavijo svoje rešitve, ki se 
pregledajo. Enemu izmed uspešnih »moderator« je dana 
možnost, da pokaže razredu, kako je on načrtoval oddaje.   

4. Dejavnost je zaključena s povratnimi informacijami in razpravo.  

Tveganja 
in 
priporočila 
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Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj se vam je zdelo težko in zakaj?  
 Kaj bi drugič storili drugače in kaj enako?  

Rešitev: 
Skupaj 82 minut glasbe.  
Možen spored oddaj:   

16.00 – 16.05 Novice 

16.05 – 16.12 Osebnost dneva 

16.12 – 16.25 TOP 77 

16.25 – 16.30 reklame 

16.30 – 16.44 GLASBA - 16 MINUT 

16. 46 – 16.50 Vremenska napoved  

16.50 – 17.00 GLASBA - 10 MINUT 

17.00 – 17.09 Novice + šport  

17. 09 – 17.12 Napoved 

17.12 – 17.25 Hišni ljubljenčki 

17.25 – 17.30 reklame 

17.30 – 17.45 GLASBA - 15 MINUT 

17. 45 – 18.00 Jazz, moje življenje 

18. 00 – 18.05 Novice  

18.05 – 18.17 GLASBA - 12 MINUT 

18.17 – 18.25 Aktualno poročilo iz parlamenta 

18.25 – 18.30 reklame 

18.30 – 18.36 Stresne cone 

18.36 – 18.42 Trg dela  

18.42 – 18.54 GLASBA - 12 MINUT 

18.54 – 19.00 Strokovnjaki za telo 

19.00 – 19.09 Novice + šport 

19.09 – 19.12 Napoved 

19.12 – 19.25 GLASBA - 13 MINUT 

19.25 – 19.30 reklame 

19.30 – 19.34 GLASBA - 4 MINUT 

19. 34- 20.00 Dvořák: Godalni kvartet 
 

Uporaba v 

razredih 
Družbene vede, matematika, materinski jezik  

Navdih  

Opombe 
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Delovni list: MODERATOR 
 
Delati na radiu ... Mnogi mislite, da je enostavno in lepo, delo, ki zahteva 
samo dar za čvekanje! Bogat besednjak, prijeten glas in kultivirano 
izgovarjanje zagotovo sodijo med značilnosti dobrega komentatorja. Ampak 
to še ni vse. 
 

Predstavljajte si, da urejate popoldanski spored za oddaje. Sedete za 
mikrofon eno minuto do četrte ure popoldan, tako da lahko točno ob 16.00 
začnete oddajanje. Sodelavec bo od vas prevzel delo zvečer, samo minuto 
pred osmih. Na postajo ste prišli le četrt ure prej, ko morate biti v etru; 
vaše producent vam je pustil nekoliko neurejena navodila o tem, kaj je na 
sporedu popoldan, kaj se naj predvaja in kaj naj ostane za zobozdravnika. 
Čas leti in do 16.00 morate ugotoviti, koliko minut glasbe boste potrebovali, 
da bo zapolnila spored, da ne bo nobenih vrzeli ali tišine. Prav tako morate 
narediti urnik oddajanja (seznam predvajanja). 
Producentova navodila:  
 7-minutna OSEBNOST DNEVA naj je na sporedu takoj po novicah v prvi 

uri.  

 Čas po reklamah in pred 7. uro zvečer naj bo po vaši presoji, a) 6-
minutni program o CESTNIH CONAH in b) 4-minutno poročilo o 
trenutnih zadevah o situaciji na TRGU DELA, je potrebno predvajati.  

 13-minutna epizoda programa o hišnih ljubljenčkih, tokrat o naravnih 
prigrizkih, ki jih imajo mačke rade, se naj predvaja takoj po tem, ko 
naši poslušalci prvič izvedo, kdo prihaja v goste na naslednji razpravni 
oddaji.  

 26-minutni GODALNI KVARTET V F-DURU, opus 12a od A. Dvorak za 
zaključek popoldanskega oddajanja.  

 NAPOVED za jutrišnjo razpravno oddajo z dr. Slapnikom na temo padca 
rojstev -  naj se vstavi takoj po novinarski oddaji v različnih urah. 
Napoved traja 180 sekund.  

 TOP 77 oddaja o tekmovanju vin in vrh lestvice traja 13 minut; ki jih je 
treba predvajati točno za tem, ko so naši poslušalci poslušali osebnost 
dneva. 

 Preventivni program zdravstvenega varstva STROKOVNJAKI ZA TELO se 
predvaja 6 minut, tik pred zadnjimi novicami.  

 Vsako uro, ob točno pol ure, se predvaja REKLAMNI ODMOR, ki traja 
polnih 5 minut.   

 18.25 označuje konec AKTUALNEGA POROČILA IZ PARLAMENTA, ki traja 
8 minut  

 NOVICE se predvajajo na uro; pri sodi uri trajajo 5 minut; ob lihih urah 
pa so tudi s športom in se podaljšajo za 4 minute. 

 Eno minuto po četrt na pet ste na liniji z Hidro-meteorološkim 
inštitutom. Njihov vremenar ima 4 minute, da pove našim poslušalcem, 
kakšno VREME lahko pričakujejo jutri in dan po tem.  

 Pred oddajanjem tretjih novic predvajajte 15-minutno oddajo JAZZ, 
MOJE ŽIVLJENJE; tokrat igra tudi trobentač Miles Davis.  
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NAKUPOVANJE PREKO INTERNETA  
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

  

Varnostni, pravni in 

etični vidiki, pri delu 
s podatki 

 

Cilj 

1. Ponovno potrditi in utrditi tematsko znanje.  

2. Spoznati prednosti in slabosti nakupovanja po 
internetu.  

3. Spodbuditi finančno ozaveščenost in 
računalniška znanja  

4. Poiskati in obdelovati informacije  

Čas 30 minut  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali Osebni računalnik 

Opis 

1) Učitelj sprašuje razred, če imajo oni (ali njihovi starši) veliko 

izkušenj z nakupovanjem preko spleta in kaj vedo o tem. Odzive 
zabeleži na tablo.  

2) Učitelj začne razpravo o tem, kje na spletu lahko nekdo opravi 
nakupe in tako motivira razred, da govorijo o prednostih in 
slabostih, še posebej o tem, kako se izogniti slabim izkušnjam med 
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nakupovanjem.  

Pomoč za učitelje – nakupovalne prodajalne na spletu: 
- E-trgovine: po navadi prodajajo nove izdelke; če ne, to 

jasno povedo.  
- Izmenjave: Zasebni uporabniki ponujajo izdelke, največkrat 

rabljena in/ali nova, a neprimerna za lastnika. Tukaj je 

večje tveganje pri poslovanju.  
- Spletne dražbe: ponujeni so novi in rabljeni izdelki. Lastnik 

strani mora skrbeti, da vse poteka gladko in zatreti spore, 
če se pojavijo. Dobi delež od vsake prodaje.   

- Uporabna pomoč: iskalniki in primerjanje: v Sloveniji je 
največji Ceneje.si  

3) Učitelj sprašuje vodilna vprašanja, če je to potrebno, in vodi 

pogovor k temu, kateri so plusi in minusi pri nakupovanju na spletu.  
Pomoč za učitelje – prednosti in tveganja:  
Cena – spletne prodajalne nimajo režijskih stroškov kot fizične 
trgovine, zato so po navadi cenejši.  
Dostop - 24/7, iz domačega udobja ali kjerkoli drugje z internetno 
povezavo. Ni treba iti v nakupovalni center ali kam podobno.  
Dostava - globalno, razdalja ne vpliva. 

Brez "gledati in se dotikati" - ni mogoče videti in občutiti izdelka, ga 
poskusiti, itd. Čeprav je politika vračanja izdelkov večinoma 
radodarna, je verjetno, da bodo nastali dodatni izdatki (zapravljen 
denar) na embalaži in pri pošiljanju nazaj, 
Goljufija - To velja še posebej pri neznanih prodajalcih, ki zahtevajo 

plačilo vnaprej, priporočljivo je izvesti preglede in vztrajati pri 

plačilu po povzetju, čeprav niti to ni popolnoma varno.  
Zasebnost - Osebni podatki z registracijo (pogosto je potrebna), 
podatke o bančnih / kreditnih karticah, vse to so občutljive točke. 
Dostava in drugi stroški - če se obračunavajo, lahko končni strošek 
nakupa preseže tistega na fizični lokaciji. 
Napeljevanja k nakupu - vaba za nakup več elementov, kot jih 
potrebujete, da bi prihranili pri stroških (dostavo, itd.), kar povzroči 

veliko večjo porabo denarja, kot je potrebno. 
4) Učitelj lahko pokaže tudi video na temo spletnih strani s 

kuponi/popusti, ki so postali v zadnjem času zelo priljubljeni. Z 

njimi so tudi težave: kuponi niso sprejeti pri izročitvi, pogoji niso 
izpolnjeni in splošno znan drobni tisk!  

5) Dokler je računalniška učilnica na voljo, lahko učitelj vodi praktično 
vajo z razredom, ki iščejo določeno stvar in primerjajo cene ("Zakaj 

je njihova cena tako nizka?"). To bi vključevalo tudi določitev, kako 
zanesljiv in zaupanja vreden je lahko izvajalec - reference strank, 
kako dolgo poslujejo, itd.  

6) Za zaključek učitelj prosi razred, da zapišejo pomembna dejstva 
uvoza, ki so se jih naučili med vajo, kar vzame nekaj minut. Potem 
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bi poklical posameznike, da preberejo svoje zapiske, preostali 

razred pa dela zapiske in dopolnjujejo svoje zapiske.  

Tveganja in 
priporočila 

 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  
 Katere se prednosti nakupovanja preko 

spleta?  
 Kakšna so tveganja?  
 Kje se možno opravljati nakupe na spletu?  

 Kakšna so tveganja?  

 Zakaj so ljudem všeč spletne strani s 
kuponi/popusti?  

 Kako je mogoče na spletu preveriti 
prodajalne?  

 Vas je kaj presenetilo?  

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost spodbuja finančne informacije in 
računalniško ozaveščenost.  

 

Navdih  

Opombe 
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NEPRECENLJIVA KAMERA 
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

  

Uporaba podatkov v 
praksi 

 

Cilj 

 razviti zmožnost iskanja in vodenja informacij 

 naučiti se definirati merila in razločevati med njimi 

 povečanje finančne ozaveščenosti 
 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

material Osebni računalnik 

Opis 

1) Ta vaja je lahko izvedena na dva načina: 

 
o neposredno v razredu  
o pripravljeno za domačo nalogo 

 
Katerakoli možnost bo ustrezala posamezniku ali za delo v manjši 
skupini; učitelj se sam odloči. 
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2) To je preprosta dejavnost, kjer najprej učitelj pove navodila 
razredu, nato pa mora vsak zase opraviti nalogo: »Na stran ste dali 
200 evrov in s tem želite proračunom kupiti nov fotoaparat. Vse, 
kar morate narediti je, da izberete fotoaparat, primeren za vas in da 
je na voljo za 200 evrov ali manj. « 

 
3) Učitelj pove, da bodo učenci nato predstavili specifično znamko in 

model njihovega izbranega fotoaparata, poleg tega pa povedati 
tudi, kako so prišli do svoje izbire. 

 
4) Cilj vaje ni, da se izbere najboljši možni fotoaparat 

(cena/zmogljivost), ampak prikazati, da:  

o Ljudje pristopijo temu, kar želijo, različno. 
o Na različne načine iščejo in predelajo informacije.  
o Virom informacij zaupajo različno.  

 
5) Če nalogo opravijo doma, lahko učitelj naslovi razred z naslednjimi 

vprašanji:  
 

Je bila barva ohišja fotoaparata pomembna za vas? Če da, katero 
ste izbrali? 
Ste preverili težo in dimenzije fotoaparata? 
Kakšno število učinkovitih slikovnih pik ste zahtevali? 
Ste preverili velikost senzorjev? 

Je bil optičen zoom in njegovi parametri pomembni za vas? 

Kakšna leča f-številke je bila spremenljiva za vas? 
Ste iskali »makro« način? 
Katero baterijo ste izbrali? 
Je bil namen fotoaparata odpornost, recimo vodoodporen? 
 
 

6) Nato učitelj izzove razred: »Zdaj poskusite oceniti, koliko ste uspeli 

pri izbiri ustreznega fotoaparata.« V nadaljnji razpravi bi se moralo 
pokazati, da, ko se izbira fotoaparat, mora biti jasno podano, 
kakšen fotoaparat nekdo želi (namen); da imajo ljudje različne 

prednosti. (Za nekatere je videz bolj pomemben kot število 
slikovnih pik, drugi se bodo odločili za največji možen zoom, 
neodvisno od velikosti fotoaparata in ali ga lahko pospravijo v žep 
srajce, in tako naprej.) 
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Tveganja 
in 
priporočila 

Med redno učno uro mogoče ni dovolj časa za izvedbo 
vseh vaj. Mogoče je bolje, da se organizirajo dve skupni 
učni uri in/ali da dokončajo nalogo doma.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravljanje: 
 Kaj je bilo najtežje za vas pri tej nalogi in zakaj? 
 Kaj je bilo najlažje za vas in zakaj? 
 Katera merila ste uporabili pri izbiri fotoaparata in 

katera merila uporabljate v vsakdanjem življenju? 

Zakaj specifično ta? 
 Kako izberete izdelek? 
 Katerim informacijskim virov zaupate? 

 Kaj vpliva na vašo izbiro? 

Uporaba v 
razredih 

Računalniški programi,  državljanska vzgoja (finančna 
ozaveščenost) 

Navdih  

Opombe 
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NEZNANI ELEMENT  

Starostna 

Skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Obdelovanje informacij 

 

Uporaba podatkov v praksi  

 

Cilj 
 Pridobiti in predelati informacije o kemijskih 

elementih  

 Delati v skupini 

Čas 20 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori 

Viri in 

materiali 

Za vsak element pripravite 10 kartic z opisom njihovih 
lastnosti, uporabo in izdelovanjem (kot se zdi učitelju 

primerno). Število kartic naj ustreza številu učencev 
tako, da vsak učenec dobi 2 kartici.  

Opis 

1) Učitelj je pripravil kartice (eno za vsakega učenca) z opisom 

različnih elementov in jih razstavil po sobi z uporabo samolepilnih 

lističev. Razred razdeli v skupine po 5 učencev.  

2) Učitelj naroči: »Delate v skupini, vaša naloga je dobiti 10 kartic, ki 
vsebujejo informacije o  določenem elementu. Očitno morate 
določiti, s katerim elementom se ukvarjate, mogoče s pomočjo 
atomske strukture. Vaše izhodiščne točke so učbenik, periodični 

sistem in/ali internet.« 

3) Učitelj nadaljuje: »Če vzamete kartico, ki ne ustreza vašemu 
elementu, jo položite na mojo mizo. Tako jo lahko drugi uporabijo v 
svoje namene. « 
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4) Dejavnost naj bi pripeljala do več kompletov po 10 kartic, kjer 
vsaka opisuje določen element; skupine predstavijo tiste značilnosti 
preostalim v razredu.  

Vaja se konča z učiteljevim ocenjevanjem nastopov skupin. Nato učitelj 
zagotovi povzetek, ki poudarja pomembne točke in zagotavlja dodatne 

podrobnosti.                                                         

                                                                                                    

Tveganja 

in 
priporočila 

Učitelj mora natisniti zadostno število kartic (kot je število 

skupin; glej delovni list spodaj). Če je v razredu 30 
učencev, in bosta v igri dva elementa, bo 6 skupin; tri 

bodo iskale en element, ostale tri pa drugega.  
 
Ta dejavnost vključuje veliko gibanja po razredu, kar je 
potrebno upoštevati.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  
 Kako vam je bila všeč naloga?  
 Ste za pomoč uporabljali učbenik, tabelo, itd.?  

 Koliko podatkov ste vedeli že prej?  
 Ste se naučili kaj novega zaradi te dejavnosti?  
 Kako je vaša skupina delovala?  

 Je bila komu zaupana posebna naloga?  

Navdih 
Růžičková, K., Kotík, B. (Chemistry in a Nutshell). 
Textbook for secondary schools. Praha. Fragment, 2009. 

Uporaba v 
razredih 

Kemija; podobne naloge se lahko pripravijo tudi za druge 
predmete.  

Navdih  

Opombe 
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Primer delovnega lista: 
 

DUŠIK 
 

FOSFOR 

Atomska teža: 14.0067 
 

Tališče: 44.1°C 

Na sobni temperaturi se združuje z 
malo drugimi elementi.  

Pomemben za žive organizme kot 
sestavni del DNA.   

Se uporablja pri nastanku 

amonijaka.  

 

Njeni dve skupni obliki (alotropi) 

sta bele in rdeče barve; slednji je 

ne-kristalni polimer.  

Elektronegativnost po Pauling-u: 3.0 
 

Gostota: 1.82 g/cm3 

Odkril ga je Rutherford (in drugi), 
leta 1772. 
 

Prvi ga je izločil alkimist Hennig 
Brand iz Hamburga, okoli l. 1670, 
z uporabo urina.  

Uporablja se v številne industrijske 
namene, tako kot element in 
spojine.  

Atomska teža: 30.973761998 

Ima 4 izotope. Sestavlja približno 0,12 % 

Zemljine skorje.  
 

Lavoisier (“oče moderne kemije”) bi 
rajši poimenoval element  azote. 

Najdemo ga v večini hrane: 
mleku, kosmičih, mesu in ribah, 
ki so zelo bogat vir elementa.  

Vrelišče:  -195.8 °C 
 

Je nekovinski.  

Je brezbarven, brez vonja in brez 

okusa.  
 

Ima en stabilen izotop.  
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NIKOLA TESLA  
 

Starostna 
Skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

 

Izmenjava informacij 

 

 

Cilj 

1. Razviti sposobnost zaznavati informacije  
2. Razviti obdelovanje informacij  

3. Spodbuditi znanje fizike – elektrika  

4. Razviti sposobnost izginjanja povezav  
5. Razviti sposobnost za pridobivanje informacij iz 

različnih virov  

Čas 30 minut  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali internet, pisala, delovni list: Nikola Tesla  

Opis 

1) Dejavnost temelji na vaji t.i. Senzacionalna novica; učitelj in/ali 
učenec, ki obravnava temo, ima pripravljen referat.  

 
2) Učitelj razdeli razred v skupine, po 2 – 3 učence. V vsaki skupini je 

eden učenec poročevalec in gre izven učilnice (pisalo in beležka 
pripravljena!).  
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3) Učitelj (učenci) prebere referat na glas preostalemu razredu; učenci 

lahko delajo zapiske, vprašanja niso dovoljena. Besedilo mora biti 
jasno, da je popolnoma razumljivo.  

 
4) Ko je vse končano, poročevalci vstopijo nazaj v razred. Njihova 

naloga je, da poslušajo ostale člane v skupini, ki poročajo, kaj so si 

zapomnili in/ali zapisali. Imajo časovno omejitev.  
 
5) Ko čas poteče, učitelj naroči poročevalcem, da stopijo pred razred in 

odgovarjajo na njegova vprašanja. Za vsak pravilen odgovor 
poročevalca, njegova skupina dobi točko; alternativa je, da 
poročevalci povedo učitelju vse, kar vedo in jih sam oceni.  

 

6) Skupina z največ točkami zmaga. 

Tveganja in 
priporočila 

Primerne teme (zaželena kompleksnost, dolžina 
besedila); kvaliteta predstavitve – dejavniki, ki 
lahko naredijo ali pa uničijo vajo.    

Skupine naj bodo narazen na primerni razdalji.  
Poročevalci lahko prisluškujejo skozi vrata.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  
Ste zadovolji s tem, koliko informacij ste si 

zapomnili? 
Zakaj so si nekatere skupine zapomnile več, 
nekatere pa manj? 
Kateri del informacij je bil za vas najbolj zanimiv?  

Bi pri naslednji vaji zamenjali vloge v skupini?  

Uporaba v razredih 

Fizika, kemija, matematika, biologija, književnost, 

državljanska vzgoja; poleg znanih znanstvenikov, 
pisateljev, umetnikov, so lahko izbrane ostale 
osebnosti.  

Navdih 
Nikola Tesla dokumentarec na 
http://www.youtube.com/watch?v=sbqML0EoUJo 

Opombe 

 
 
 
 

 

 

                                                                                     

DELOVNI LIST 
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NIKOLA TESLA 
Eden izmed največjih izumiteljev doslej; rojen leta 1856 srbski družini 
na Hrvaškem. Njegov oče je bil ortodoksni duhovnik, njegova mati pa je 

imela talent za doma izdelana ročna orodja, mehanične aparate in za 
zapomnjenje epskih pesmi. Nikola je njej predpisoval svoje spominske 
sposobnosti in ustvarjalno žilico.  
 
Tesla je s štipendijo obiskoval avstrijsko politehnično šolo v Gradcu. V 
njegovem 2. letniku je sprožil polemiko nad Grama dinamo s trditvijo, 
da komutatorji niso bili potrebni. Na koncu drugega letnika je izgubil 

štipendijo in postal odvisen od kockanja. Med tretjim letnikom je 
zakockal svojo žepnino in denar za vpisnino, ampak je kasneje vse 

prikockal nazaj. Nikoli ni dokončal šole.  
 
Leta 1881 se je Tesla preselil v Budimpešto, kjer je dobil službo pri 
telegrafskem podjetju, kjer je postopoma postal glavni električar. Leta 
1882 je začel delati za podjetje Continental Edison Co. v Franciji in leta 

1884 se je preselil v New York City. Najel ga je Thomas Edison in 
zaupano mu je bilo delo, da popolnoma prenovi enosmerne generatorje 
Edisonovega podjetja. Tesla pravi, da je Edison rekel: »Dobiš petdeset 
tisoč dolarjev, če ti uspe.« Po mesecih dela, je Tesla opravil delo in 
zahteval plačilo. Edison je rekel, da se je samo šalil in mu ponudil 
povišico v višini 10 dolarjev na teden, na obstoječo tedensko plačo 18 
dolarjev; Tesla je takoj dal odpoved.  

 
Leta 1886 se je srečal z dvema poslovnima partnerjema, ki sta mu 
uredila laboratorij na Manhattnu. Tesla je delal na novih modelih 
električnih motorjev, generatorjih in drugih napravah. Prikaz njegovega 
indukcijskega motorja in Westinghouse-ovo naknadno patentiranje je 
postavilo Teslo na stran izmeničnega toku vojne tokov med Thomasom 

Edisonom in George Westinghouse-om. 
 
Pri 35. letih je Tesla postal pravi državljan Združenih držav. Električne 
svetilke je prižgal brezžično, kar kaže na možnost brezžičnega prenosa 
električne energije. V istem letu je patentiral Tesla tuljave. Leta 1898 je 
pokazal radijsko nadzorovan čoln med razstavo v Madison Square 

Garden-u. Množica, ki je bila priča demonstraciji, je dejala škandalozne 

trditve, kot so magija, telepatija in da je čoln pilotirala usposobljena 
opica, skrita v notranjosti. 
 
Leta 1899 se je Tesla preselil v Colorado Springs, kjer je imel prostor za 
svoje visoke napetosti in visoke frekvence eksperimentov. Kar je Tesla 
zaznaval z nevihto, je potrdilo njegovo prepričanje, da ima Zemlja 
resonančno frekvenco. Colorado poskusi so pripravili Teslo za 

vzpostavitev čezatlantskega brezžičnega telekomunikacijskega objekta, 
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znanega kot Wardenclyffe blizu Shoreham, Long Island. Kot je začela 1. 

svetovna vojna, je Tesla izgubil sredstva, ki jih je prejemal od svojih 
evropskih patentov. Na koncu je prodal Wardenclyffe za 20.000 $. 
 

Leta 1928 je Tesla prejel svoj zadnji U.S. Patent, in sicer za dvokrilec, 
ki lahko vzleta navpično (VTOL letala), nato pa "se postopoma nagne 
skozi manipulacijo naprav dvigal" v zraku, dokler ni letelo kot običajno 
letalo. Na 75. rojstni dan leta 1931 ga je revija Time dala na svojo 
naslovnico. Prejel je čestitke od več kot 70 pionirjev na področju 
znanosti in tehnike, vključno z Albert Einsteinom. 
 

Od leta 1934 je Westinghouse Electric & Manufacturing Co plačevala 
Tesli 125 $ na mesec kot tudi njegovo najemnino v New Yorker Hotelu. 

V svojih poznejših letih je postal vegetarijanec, ki je živel le na mleku, 
kruhu, medu in zelenjavnih sokovih. Jeseni leta 1937 je neko noč po 
polnoči Tesla zapustil hotel New Yorker, da bi naredil svojo redno pot do 
katedrale in do knjižnice nakrmiti golobe. Medtem, ko je prečkal cesto, 
se ni mogel izogniti premikajočemu taksiju in ga je močno zbilo na tla. 

Njegov križ je bil močno poškodovan in imel je zlomljena tri rebra. Tesla 
ni razpravljal, kdo je bil kriv in je zavrnil zdravniško pomoč, prosil je le, 
da so ga s taksijem peljali nazaj v njegov hotel. Na posteljo je bil 
priklenjen nekaj mesecev. 
 
7. januarja 1943, pri starosti 86, je Tesla umrl sam v sobi 3327 New 
York Hotela. Pet dni kasneje se je njegovega pogreba v katedrali Saint 

John the Divine udeležilo dva tisoč ljudi.   
                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://en.
wikipedia.o
rg/wiki/Nik
ola_Tesla 
 
                                                                                                    

NOVI 
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PRIROČNIK ZA SESALCE  
 
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

 

 

Uporaba 
podatkov v 

praksi 

 

Izmenjava 
informacij 

 

 

 

Cilj 

1) Osvežiti znanje pred učno uro  
2) Spodbuditi zmožnost pridobivanja informacij od 

drugih  
3) Vaditi spretnost primernega oblikovanja glavnih idej 

Čas 2 združeni učni uri 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

A4 papir z napisano temo za vsako skupino, priporočena 
literatura, revije  
Veliki listi (najmanj A3) za plakat za vsako skupino  

Opis 
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1. Učitelj začne s tem, da razloži učencem, da bodo v naslednjih 
urah imeli priložnost izdelati del novega priročnika za sesalce. 

Vseboval bo vse pomembne podatke: kaj so sesalci, njihovi 
predstavniki, njihov razpon po Zemlji, s čim se prehranjujejo, 
družbeni odnosi, bivališča (zatočišča), razmnoževanje, 
zanimivosti, pripomočki za človeka, itd. 

2. Priročnik lahko vsebuje uporabne kvize, križanke in druge 
uganke, teste, dopolnjevanje slik, povezovanje ustreznih 
podatkov itd. 

3. Slike živali so lahko narisane na roko, fotokopirane, itd. 

4. Učitelj razdeli razred na večje skupine z istim številom učencev, 
poudari, da delajo enakopravno in skupaj. Učenci načrtujejo in 
razdelijo naloge med sabo; morajo podpirati drug drugega in si 
pomagati med seboj. 

5. Ko se časovna omejitev izteče, učitelj naroči skupinam, da se 
združijo, upoštevajo podatke, ki so jih zbrali, in izberejo tiste 
dele, za katere menijo, da so bistvenega pomena, ter 

predlagajo, kako jih obdelati. 

6. Medtem ko delajo, lahko skupine naletijo na nekatera aktualna 
vprašanja, ki jih ne morejo dojeti, v tem primeru jim učitelj nudi 

nasvete. 

7. Donos skupinskega dela je razstavljen, v nadaljnji učni uri pa 

posamezniki predstavijo, kaj so naredili. Na koncu se vsa dela 
razstavi v ustreznem razredu. 

 

Tveganja 
in 

priporočila 

Skupine so lahko različnih velikosti. Naloga se lahko dodeli 
celotnemu razredu kot skupina, v tem primeru bo verjetno 

nastali priročnik bolj obširen. Ob istem času mora učitelj 
zagotoviti, da vsak učenec prispeva. Priporočljivo je, da 
učitelj nadzoruje začetno načrtovanje ("Ali imate idejo, 
kako bo učbenik izgledal? Ste si porazdeliti naloge? Je 
vsakomur jasno, kaj mora narediti? Ali imate vse, kar 
potrebujete za delo? Je vsakomur jasno, kje začeti? Ali 
obstaja kaj, na kar ste pozabili?") Učitelj opazuje 

skupinsko delo, pazi, da se učenci res posvetijo nalogi, ne 
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klepetajo ali zapravljajo svoj čas na nepovezanih zadevah. 

Učitelj uporabi predstavitev učencev pred razredom za 
povečanje njihove samozavesti, da bi videli, kako se 
pravilno nagovarja občinstvo, piše razumljivo in upošteva, 
da so nekateri poslušalci dokaj daleč od govornika (veliki 
tisk, glasno govorjenje). 

Uporaba v 
razredih 

Ta vaja se lahko uporablja pri katerem koli predmetu, 
dokler učitelj pripravi teme, ki so primerne za določen 

razred. 

Navdih  

Opombe  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
158                                    PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

www.softskillsatclass.eu 

 

ORKAN 
 

Starostna 

skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Izmenjava 

informacij 

 

 

Obdelovanje informacij 

 

Cilj 
 Aktivno sodelovati v skupni nalogi  
 Deljenje in obdelava informacij  
 Rešiti jezikovno nalogo  

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Orkan, pisala 

Opis 

3) Učitelja razdeli razred v skupine (3- do 4- članska), prestavi jih 

po razredu, da ne motijo drug drugega. Vsaka skupina dobi 
kopijo delovnega lista: Orkan z navodili.  

4) Učitelj opazuje skupine pri delu, ne da se vmešava, dela le 
zapiske za namene povratnih informacij. Lahko določi časovno 

omejitev za nalogo.  

5) Ko je vsakdo končal, skupine predstavijo svoje rešitve. Nalogo 

preverijo in/ali pravilni odgovori so razloženi (idealno, od tistih, 
ki jih imajo). 

6) Dejavnost se zaključi s povratnimi informacijami in razpravo. 
Učitelj zagotovi razredu, da so uporabljeni podatki točni (članek 
iz revije).  
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Tveganja 
in 
priporočila 

 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kaj se vam je pri delu z besedilom zdelo težko in 
zakaj?  

 Kaj ste ugotovili s tem skupnim delom?  
 Ste opazili kakšne težave v komunikaciji?  

 Kaj bi naslednjič storili drugače in kaj enako?  

Rešitve:  

1. a – različna imena v različnih predelih 
sveta  

2. c – ni pojasnjeno v besedilu  

3. c – omenjeno je maksimalno 4  

4. d – tornadi nastanejo na kopnem, ne na 

morjih  

5. e - (300 000 mrtvih v Bangladešu) 

6. d 

7. d – velikost očesa je po navadi ena 
desetina  

8. c  - omenjena je samo Florida  

Uporaba v 
razredih 

Geografija, materni jezik  

Navdih  

Opombe 

 
Urejeno iz revije Reflex (Češko, 2003). 
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Delovni list: ORKAN 

 

Previdno preberite besedilo, preden odgovorite na spodnja vprašanja.  

 

Ko prihaja orkan  
 

Na jutro 12. septembra so prve TV novice javljale opozorilo o orkanu 
Floyd. Ta strašanska sila narave se približuje obali.  
 
Beseda orkan ima svoje korenine iz maternega jezika v Karibih, kjer je 
huracan ime primerno za neko vrsto demonske moči. V Aziji so ta 
ogromna neurja imenovana tajfuni, iz kantonščine taifung (močan 

veter), medtem ko je v latinskoameriških regijah zahodnega Atlantika v 

uporabi ime uragan. Podobne nevihte v Indijskem oceanu so znane kot 
cikloni. Ne glede na ime, so vsi produkti iz tropskih morij in ozračja, ki 
se pojavijo med geografsko širino 8 in 20 stopinj na obeh hemisferah. 
Na severu kroženje sistema poteka v nasprotni smeri urinega kazalca. 
Poganja jih energija toplih oceanskih vodah v tropih (27 stopinj Celzija 
in več), usmerja jih globalni vetrovi, ko se gibajo po planetu.   
 

Tokrat Floyd ne preseneti samo vremenarje. Njegova hitrost se 
nenadoma poveča, sedaj je označen kot 2. kategorija. TV kanal, ki 
oddaja samo vremenske novice, postane najbolj gledan. Izračuni, 
kombinacije, računalniške simulacije, tehnologija, specialist. Začne 

izgledati kot tekma s časom, hitrost vetra je skočila v 4. kategorijo. 
Trenutno je Zvezna Agencija za upravljanje v sili na delu že odredila 

evakuacijo ljudi iz najbolj ogroženih območjih. Celotna vzhodna obala 
Floride je ogrožena, z trgovinami in drugi prostori, ki se hitro 
zavarovani. Okna zaščitijo z velikimi lesenimi vezanimi ploščami in jih 
varnostno pribili. Začasno imenovana zavetišča, predvsem šole in centri 
skupnosti, se napolnijo z ljudmi. Vsi so živčni. Prazna, opuščene mesta 
naredijo srhljivi vtis.  
 

Orkan se lahko razširi na 480 km v širino in se prema približno 25 km 
na uro. Vrtinec je izdelan iz gostih črnih oblakov. Na sredini pa je tako 

imenovano oko, ki je relativno miren, saj so oblaki tam tanki in veter 
počasen; zavzema približno desetino premera vrtinca. Najbolj 
destruktivni del tropskega ciklona je stena očesa, kjer se lahko oblaki 
nakopičijo 16 km visoko. Spiralna oblika ciklona je naravna, povzroča jo 
vrtenje Zemlje.  

 
Poleg rušilne moči vetra največja nevarnost prihaja s poplavami, ki jih 
povzroči ciklon, ko udari v celino. Leta 1970 se je v Bangladešu zgodil 
eden izmed najbolj tragičnih dogodkov, ko je bila na udaru plitva delta 
reke Bengal, kar je povzročilo obsežne poplave in smrt 300.000 ljudi.  
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1. Glede na članek se lahko močna neurja imenujejo orkan, tajfun, 
uragan, ciklon.  

a. Da 
b. Ne 

 
2. Hurikani, ki prizadenejo Florido, vedno dobijo ime po prvih treh 

črkah države (FLO), dopolnjeno še z drugimi črkami. Ta izjava 
je:  

a. Pravilna 
b. Napačna 
c. ni mogoče dokazati 

 

3. Kateri od zahtevkov izhaja iz podatkov v članku? 
a. Zvezna agencija za upravljanje v sili je ameriška nevladna 

organizacija, ki se ukvarja s civilno zaščito. 
b. Orkan Floyd ogroža zahodno obalo Floride. 
c. Orkan Floyd ni nikoli dosegel hitrosti vetra kategorija 5. 
d. Na Floridi so okna prostorov, ki so ogroženi, zaščitili z 

deskami. 
e. Najbolj destruktivno območje orkana je geometrično 

središče tako imenovano oko. 
 

4. Česa ni omenjeno v besedilu?  
a. Energija skrita v topli morski vodi. 

b. Višina, ki jo nakopičeni oblaki lahko dosežejo.  
c. Nesreča, ki se je zgodila v zadnjem stoletju. 
d. Tornadi v ZDA. 
e. Kantonščina na Kitajskem. 

 
5. Katera je absolutno največja številka v članku?  

a. 27 stopinj 

b. 12. september 
c. 480 km 
d. kategorija 4 
e. nič od naštetega 

 

6. Kaj je glavna vsebina članka? 
a. opisi orkanov, uraganov, tajfunov in ciklonov v tropih 

b. orkan Floyd vpliva na obalo Floride 
c. oddajanje TV oddaj o orkanu Floyd 
d. orkan na splošno kot naravni pojav, še posebej prikaz 

Floyda 
e. nesreče, povzročene s katastrofalnimi tropskimi neurji 
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7. Katero od trditev lahko sklepamo iz besedila? 

a. Moč orkana je neposredno sorazmerna z velikostjo 
očesa. 

b. Orkan mora meriti vsaj 400 km v širino. 

c. Nakopičeni oblaki dosežejo vedno višje od 15 km. 
d. Velikost orkana je neposredno sorazmerna z velikostjo 

očesa. 
e. Spirala hurikana nastane zaradi njegovega vrtenja.  

 
8. Katera od navedb ne izhaja iz članka? 

a. Če se orkan razteza preko 300 km, bo njegovo oko 

merilo 30 km v premeru. 
b. Polmer orkana se lahko izračuna iz polmera njegovega 

očesa. 
c. Hurikani redno udarjajo ob vzhodno obalo Združenih 

državah. 
d. Sila Floyda se je gibala med kategorijama 2 in 4. 
e. Bengal delta ni globoka. 
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PONAVLJANJE 
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

 

Izmenjava 

informacij 

 

Cilj 
7) Razviti kreativnost in neodvisnost  
8) Razviti iskanje in obdelavo informacij  

Čas 
5 minutna konce učne ure   
Število učencev x 1 minuta na začetku učne ure  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Kartice z črkami, škatla  

Opis 

1) Učitelj pripravi toliko kartic, kolikor je učencev; vsaka kartica 
vsebuje eno črko abecede. Spremeniti mora abecedo tako, da ima 
vsak učenec svojo črko (npr. izpustiti samoglasnike, da se zmanjša 

število ali dodati črke z naglasi, odvisno od jezika).  

2) Proti koncu učne ure učitelj dovoli učencem, da vsak izvleče eno 
kartico (črko), in pripravi nalogo: »Zdaj ima vsak od vas kartico s 
črko. Za naslednjo učno uro pripravite nekaj sočnih informacij, ki se 
začenjajo z vaš črko in se navezuje na to, kar ste se ravnokar 
naučili. Torej, če bi danes govorili o pticah in bi eden izmed vas 
izvlekel črko D, bi bila sočna informacija ta, da ima detel dolgi, 

lepljiv jezik s ščetinami, ki mu omogočajo, da pride do žuželk 
globoko znotraj drevesa. « 
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3) Učitelj mora jasno povedati, da je cilj naloge ta, da se priskrbijo 
kratke informacije, ne esej; sočna informacija, ki bo zanimiva in bo 
obogatila njihove misli. Učitelj motivira razred: »Poskusite biti 
ustvarjalni, ne se zadovoljiti s prvim podatkom, ki ga najdete na 
internetu!«  

 

4) Na začetku naslednje učne ure učitelj vpraša razred, kaj so odkrili, 
na primeren način oceni najboljše prispevke. Lahko vpraša učence, 
da se razporedijo po abecedi, po črkah, ki so jim bile določene.    

Tveganja in 

priporočila 
 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  
 Je bilo težko poiskati dovolj informacij za 

izbiranje?  
 Kako ste se lotili naloge?  
 Katere vire ste uporabili?  
 Kaj ste storili, da ste našli zanimivo, 

neobičajno informacijo?  
 Kakšne zaključke bi lahko dosegli na podlagi 

te naloge? 

Uporaba v 
razredih 

Vsi predmeti, kjer se uporabljajo podatki  

Navdih  

Opombe 
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PREDSTAVITEV REFERATA  
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje 
in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

 

  

Uporaba 
podatkov 
v praksi 

 

Izmenjava 
informacij 

 

 

 

Varnostni, 
pravni in 

etični 
vidiki, pri 

delu s 
podatki 

 

Cilj 

Naučiti se, kako napisati referat ali vaditi, če ga že znajo 
napisati  

Izboljšati pridobivanje, obdelavo in izmenjavo informacij  
Preizkusiti se v poučevanju  
Naučiti se uporabljati informacijsko tehnologijo ali 

izboljšati njeno uporabo  

Čas 
5 minut za navodila, domača naloga, 5 minut za 

predstavitev   

Lokacija Notranji prostori 

Opis 

1) Učitelj pripravi temo za referat; naj se navezuje na to, kar se 
trenutno učijo v razredu. Po potrebi učitelj posamezniku in/ali 

skupini razloži, kako se napiše referat (možno je tudi delo v 
skupini).  

2) Učitelj lahko tudi izpostavi, da je referat dokaj kratek, pogosto 
vključuje izkušnje. Lahko se nanaša na znanstvene probleme ali 
na splošne zadeve. Njegov namen je obvestiti občinstvo z 
natančnostjo, prepričljivo in s strastjo do teme. Predstavitev naj 
bi bila razumljiva in osupljiva. »Ta trenutek morate pripraviti 

referat, ki ga boste predstavili svojim sošolcem. Oni so vaše 
ciljno občinstvo, kar se mora poznati pri referatu. Priskrbeti 
morate informacije, ki so pravilne, in kot v poslovnem svetu, 
uporabljati primerno terminologijo. « 
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3) Učitelj lahko, če je potrebno, nudi nasvete, kako napisati 
referat, npr. »Dober referat bi moral imeti uvod, kjer opisuje 

temo občinstvu. Prav tako naj bi bilo razloženo, zakaj je avtor 
izbral določeno temo, kaj meni o temi in kaj se mu zdi 
pomembno. Vsebina referata mora biti jasna, z dobro 
oblikovanimi idejami; razumljiva in razložena tako, da jo 
občinstvo razume. Lahko omenite zgodovino, razvoj in 
značilnosti pojava ali težave. Prav tako lahko podate svoje 

lastno mnenje o temi – seveda mora biti podprto z dejstvi in 

argumenti (ne samo, kaj mislite, ampak zakaj tako mislite). Na 
koncu referata mora biti vsebina povzeta in lahko tudi 
razmišljate o pomembnosti teme. Za zaključek povzemite 
uporabljene vire, citate, opombe in priporočila.« 

4) Referat mora privlačiti občinstvo. Ravno zato mora biti 
predstavitev živahna, vključevati mora slike, grafe, itd. odvisno 
od in pomembne za temo. Predstavitev naj traja nekje 5 minut 

in naj vključuje preprost, kratek test za poslušalce (vprašanja in 
odgovori; križanka, ali katera koli druga uganka). 

5) Učitelj bi naj imel idejo o tem, kako naj bo sestavljen referat že 

od samega začetka. Njegovo merilo naj bo predstavljeno 
razredu, da bodo vedeli, kaj bo uporabljeno pri ocenjevanju 
referata. Naloga naj temelji na povratnih načelih, tj. podpora pri 

nadaljnjem razvoju določenega znanja. Merila pri ocenjevanju 
referata  

Merila, ki se nanašajo na moderatorja:  

Upošteval je temo, razložil pojme.  
Referat je bil jasen in jedrnat; učenec je zapisal kratek povzetek s 
svojimi besedami.  
Učenec se znajde in je zmožen odgovarjati na vprašanja.  

Predstavitev je razumljiva, tekoča, glasna in jasna.  

Časovna omejitev  (5 - 7 min). 
Referat vsebuje slike, grafe itd.  
Ima pripravljen test za poslušalce.   

6) Naslednjo učno uro učenci prinesejo referate. Prav tako mora 
biti občinstvo aktivno med predstavitvijo. Zapisati morajo tri 
stvari, ki se jim zdijo pomembne in/ali zanimive v njihovih 

delovnih knjigah. Dovoljeno jim je vprašati vprašanja (največ 
tri). Da zaključimo, nastopajoči da občinstvu test (mora biti 
dobro pripravljen, imeti mora tudi pripravljene pravilne 
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odgovore in ocenjevalno lestvico za reševalce testa). Lahko je 

križanka ali kakšna koli druga uganka. 

Tveganja 
in 
priporočila 

Ko učitelj določi temo, mora imeti tudi priporočljiv seznam 
literature. Samo elektronski viri niso priporočljivi – saj dva 
tiskana vira naj bosta uporabljena.  

Učitelj lahko predlaga tudi internetno povezavo do 
informacij, kako napisati referat.  
(http://www.stredniskoly.cz/student/jak-na-referaty.html ) 

Igra obrnjene vloge (učenec postane učitelj) je ena izmed 
načinov, kako resnično naučiti nekoga nekaj. Učenci po 

navadi dobijo dobre informacije od svojih vrstnikov; zato 
jim je tema predstavljena od enega izmed njih. Poživi učno 
uro, privlači pozornost in spodbuja interes. Tudi poslušalci 
so navdušeni nad delanjem opomb.  

Medtem ko učenci delajo referat, ima možnost vaditi delo z 

informacijami in razvijati svoje kompetence. Sledila bodo 
bolj zahtevna dela, kot so eseji. 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo:  

 Kako vam je bil všeč referat vašega sošolca?  

 Ste razumeli vse?  

 Bi želeli kaj vprašati?  
 Kaj je najpomembnejša stvar, ki ste se jo naučili iz 

referata?  
 Kako ste pripravili referat?  
 Katere vire ste uporabili? 
 Kako ste se odločili, kaj boste vključili v referat in kaj 

ne?  
 Kaj je bila najpomembnejša stvar, za katero ste 

želeli, da vaši sošolci izvedo?  
 Ste imeli predstavitev znotraj časovne omejitve?  
 Če ne, zakaj ne?  
 Kaj je bilo težkega pri predstavitvi?  

Uporaba v 
razredih 

Ta vaja se lahko izvrši pri vsakem predmetu.  

Zgodovina - Hamurabijev zakonik. Življenje v Atenah. 
Hanibal. Karel Martel in bitka pri Toursu.  

Materni jezik / književnost – Ep o Gilgamešu. Starodavna 

grška mitologija (Herkul). Iliada in Odiseja. 

Biologija – Strupene rastline.  

http://www.stredniskoly.cz/student/jak-na-referaty.html
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Zdravstvena vzgoja – E-ji v hrani. Kako pravilno sedeti za 

računalnikom. Vaje z gimnastično žogo.  

Kemija – Saharidi. Periodični sistem elementov. Naravna 
barvila.  

Navdih  

Opombe  

                                                                                               

 

                            

 
 



 
 

KOMPETENCA ZA ISKANJE IN UPRAVLJENJE INFORMACIJ / DEJAVNOSTI                                             169 

 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

 

PREHRAMBENI POPOTNIKI 

 Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje informacij  

 

Obdelovanje informacij 

  

Cilj 

1) Delati z informacijami, jih pridobivati, obdelovati 
in deliti  

2) Poskusiti načrtovati jedilnik  
3) Realizirati vpliv okolja na vsakodnevne 

dejavnosti  

Čas 
3 učne ure v 3 tednih (lahko se skrajša, če se izpustijo 
zadnji deli) 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Osebni računalnik, internet 

Opis 

Učna ura 1 

1) Učitelj začne: "Hrano kupujemo vsak dan, nakupujemo pri 

grosistih, v supermarketih ali celo hipermarketih. Na etiketah 
izdelkov, ki jih kupujemo, so pogosto kot poreklo navedene 

eksotične države. Tako dobimo kumare iz Vietnama, krompir iz 
Francije ali Egipta, banane iz Kostarike, paradižnik iz Maroka, 
mandlje iz ZDA, in tako naprej. Včasih lahko kupimo stvari, 
proizvedene v tej državi, vendar pogosto nimamo izbire, čeprav 
je očitno, da ima prevoz na dolge razdalje stroške, tako 
finančne in okoljske. " 
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2) Učitelj nadaljuje: "Zato bomo danes začeli majhen projekt, ki se 
ukvarja z informacijami in njihovo predelavo. Poskusimo 
načrtovati nakup živil za štiričlansko gospodinjstvo čez vikend. 
Kasneje si bomo ogledali, kako bi posamezni izdelki potovali in 
preko kakšnih razdalj. "  

3) Učitelj nadaljuje: "Torej, prva naloga je, da načrtujemo 

nakupovanje za hrano za štiričlansko družino. Predstavljajmo si 
dokaj enostavne razmere. Je petek popoldne ali soboto zjutraj 
in morate zagotoviti, da bo družina imela dovolj hrane; recimo, 
da je družina sestavljena iz staršev in dveh najstnikov, tako kot 
vi. Vse, kar imate doma, so običajne začimbe in podobno - sol, 
poper, malo sladkorja, olje, moka, itd. Da ne bi pozabili na kaj, 

bomo zagotovo morali načrtovati obroke za vikend, da vidimo, 

katere sestavine so potrebne. Naj vas razdelim v tri skupine, da 
bo bolj drzno! "  

4) Učitelj razlaga: 

 Skupina 1 se bo poskusila dogovoriti o jedilniku tako, da je vsak 

član družine srečen. To pomeni, da če nekdo ne mara, recimo, 

zelene, je to potrebno spoštovati.  

 Skupina 2 si bo poskusila zamisliti jedilnik, ki ga lahko 

imenujemo nenavaden; značilno je, da bi lahko poskusili očarati 

nekoga, ki vas zanima. 

 Skupina 3 si bo poskusila zamisliti jedilnik, ki bo vključeval 

predvsem lokalne izdelke, od lokalnih proizvajalcev in/ali 

države. Med načrtovanjem ne pozabite upoštevati, katera 

sezona je! 

5) "Za nalogo imate na voljo približno 25 minut. Imejte v mislih, 
da poleg zajtrka, kosila in večerje, je tudi dopoldanska in 

popoldanska malica! Prav tako se vsi družinski člani ne strinjajo 
vedno, da bodo jedli isto jed. Pomisli tudi na pijače. Takoj, ko 

boste vsi končali, bomo pogledali jedilnike, da izvemo, kaj je 
napisano v njih."  

6) Ko bo predstavitev končana, se učitelj zahvali skupinam, in jim 
pove, da naslednjič bodo morali načrtovati nakup izdelkov, ki so 
potrebni. Če bi prišlo do kakšnih pomanjkljivosti in/ali neskladij 

(obrok se izpusti, navodila niso v celoti izpolnjena, itd.), jih 
učitelj opredeli in zahteva popravek. Samoumevno je, da 
morajo skupine vedeti, kako se jedi pripravijo in katere 
sestavine (vključno količine) potrebujejo.  
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Učna ura 2 
1) Vnaprej učitelj nariše naslednjo tabelo (na tablo, interaktivno 

tablo):  

Obrok 
(zajtrk, 

kosilo, itd.) 

Hrana 
(tanka 

palačinka, 
sladek nadev) 

Sestavine  
(piščanec, 

mleko) 

Količina  
(kg, L, kom) 

    

    

    

1) Učitelj začne: "Zadnji čas ste načrtovali jedilnike za štiričlansko 

družino za čez vikend. Kot veste, danes bomo govorili o 
nakupovanju sestavin za jedi. Ne zanimajo me toliko cene, čeprav 
je to pomemben detajl, ampak v količinah, ki so potrebne. 

Poskusite načrtovati svoje nakupe tako, da nimate preveč ali 
premalo stvari, ki jih potrebujete. Ob koncu učne ure pričakujem, 
da imate podroben seznam izdelkov, ki jih morate kupiti, da 
nahranite štiričlansko družino čez vikend." Učitelj pokaže na 
pripravljeno tabelo in reče: "Predlagam, da pripravite tabelo, kot je 
ta in vanjo napišete seznam vseh izdelkov. Ko je končana, lahko 
vse povzamete ter to boš vaš seznam."  

2) Učitelj svetuje: "Če ne veste, kako pripraviti posebno jed, poiščite 
recept na spletu ali v kuharski knjigi, ugibajte, se posvetujte s 

svojimi sošolci ali sami - kar vam ustreza. Imate približno 25 minut, 
da vse to storite. "  

3) Takoj, ko skupine končajo, preberejo svoje nakupovalne sezname, 
učitelj medtem preverja, ali so izpolnili prej izbrane vikend jedilnike. 

Če je v dvomih, jih vpraša.  

4) Na koncu učitelj oceni prizadevanja skupin in jim sporoči, da bodo 
naslednjič raziskali potovanje posameznih sestavin do tega, da 
pridejo na mizo, in izračunati razdalje. Če je možno, bodo izmerili 
tudi odtis, ki ga pusti ogljik. Da pa vse računanje ne bo vzelo 
preveč časa, razred razvrsti sestavine na svojih seznamih po 

njihovih verjetnih poreklih (država).  
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Učna ura 3 

1. Učitelj začne učno uro: "Danes bomo izračunali razdalje, ki jih 
nekateri živilski izdelki morajo prepotovati, preden nas 
dosežejo. Torej, zanašajte se na nakupovalni seznam, ki ste ga 
naredili, tako da prištejete maso, prevozna sredstva in razdaljo 
v kilometrih do trgovine, v kateri bi jih običajno kupili. "  

Primer:  

Izdelek / kg Kg Ladja 
(km) 

Polpriklopnik 
(km) 

Tovornjak 
(km) 

Vlak  
(km) 

Letalo 
(km) 

Banane 0,5 9515 630 400 0 0 

Maslo 1 0 0 600 0 0 

6 x 1.5 L 
vode 

9 0 0 200 0 0 

 

"Seveda ne boste vedeli vsega kar na pamet. Vendar pa imate na voljo 
splet, in kar ni  mogoče najti, lahko preprosto ocenite.« Učitelj da 
primer, kako bi potovale banane.   

Kostarika – Hamburg:  9,515 km z ladjo 
Hamburg – Praga:  630 km s polpriklopnikom  
Praga – Ostrava:   400 km s tovornjakom  
 

Tveganja in 
priporočila 

Vir: 

http://hnutiduha.cz/pics/bio/komodity_kalkulacka.pdf, 
http://hnutiduha.cz/nase-
prace/biopotraviny/kalkulacka/  - spletna stran je v 
češčini 

Učitelj omeni, da tovor dostavljen z ladjo po navadi 
najprej pride v Hamburg, nato ga raztovorijo in ga 
razdelijo po kopnem. Da navodila:  

1. "Ko imate vse podatke v tabeli, povzemite podatke 
v posameznih prometnih rubrikah za izračun 
celotno potovalne razdalje. Nato ocenite težo 

izdelka, ki ga nosi posamezno prevozno sredstvo."  

2. Učitelj nadaljuje z navodili:  

"Ko končate, uporabite spodnjo povezavo do spletnega 
kalkulatorja ogljika. http://hnutiduha.cz/nase-

prace/biopotraviny/kalkulacka/ 

Kalkulator je orodje za ocenjevanje emisij CO2 
zaradi prevoza blaga. Končna številka vsebuje le 

http://hnutiduha.cz/pics/bio/komodity_kalkulacka.pdf
http://hnutiduha.cz/nase-prace/biopotraviny/kalkulacka/
http://hnutiduha.cz/nase-prace/biopotraviny/kalkulacka/
http://hnutiduha.cz/nase-prace/biopotraviny/kalkulacka/
http://hnutiduha.cz/nase-prace/biopotraviny/kalkulacka/
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neposredne emisije, ki jih povzročajo sredstva za 

prevoz; koeficienti za posamezne emisije temeljijo 
na dejanskih podatkih britanskega ministrstva za 
okolje (DEFRA - junij 2009), drugi kalkulatorji lahko 
dajo različne številke. To je posledica različnih virov 
in vložkov (obremenitve tovornjaka, porabo goriva, 

itd). Še enkrat, govorimo o grobih številkah, ki pa 
so še vedno uporabna in nudijo usmerjanje še 
posebej za primerjavo posameznih prevoznih 
sredstev. "  

Učitelj konča: "Seštevajte maso sproščenega CO2 
in maso premoga. To so le grobe številke." 

3. Sledi razprava. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

Ste zadovoljni z rezultati?  
Kaj vas je presenetilo?  

Ste uspeli povzeti informacije?  
Ste se naučili kaj zanimivega?  

Navdih  

Opombe 
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PREKRIVAJOČI SE KROGI 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Obdelovanje informacij 

 

Uporaba podatkov v praksi 

 

Cilj 

 naučiti se, kako pravilno razvrstiti informacije in 
poiskati povezave  

 razviti premislek  
 poživljati razred 
 ponovitev 

Čas 
15 − 20 minut 
(kot domača naloga, nekje eno uro – odvisno od 
posameznikovih sposobnosti)  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Papir in pisala (če je mogoče kompasi) 

Učitelj si lahko pripravi pole s tremi prekrivajočimi 
(sekajočimi) krogi 

Opis 

Med ponavljanjem precejšnje snovi, učitelj izbere 
tri teme, razredu naroči, da jih med seboj 
primerjajo in poiščejo tisto, kar jim je skupnega 
ter kaj je značilno za vsako izmed njih. Skupne 

značilnosti gredo v ustrezna presečišča (osrednje 
vsebuje tisto, kar je enako za vse tri). Specifične 
značilnosti ostanejo v edinstvenih krožnih 
področjih.  
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Tveganja in 
priporočila 

Ta dejavnost lahko služi tudi kot domača naloga za 

ponovitev. Bistveno je, da izberete dve ali tri teme, ki 
imajo podobnosti kot tudi svoje posebnosti. Izbira 
popolnoma raznolikih tem bi očitno preprečila izvedbo 
vaje.  

Učencem ni nujno treba opredeliti vse podobnosti in 
razlike. Če želi učitelj, da se osredotočijo na določene 
posebnosti, mora vprašati naslednja vprašanja (na 

primer: Kdo je bil takrat kralj? Kakšen status so imeli 
sužnji?) ali pa določiti področja, v katerih bi učenci 
morali iskati (npr. vojska, oblast, vladar). 

Povratne 
informacije 

Cilj je razumeti medsebojne povezave in značilnosti, ki 
so skupne različnim temam. Zato bi učenci naj bolje 
razumevali snovi, strukturirali predmet, ki se ga učijo, v 
sistematično znanje. Sama po sebi dejavnost zagotavlja 
povratne informacije o tem, ali razred obvlada učno 
snov. 

Uporaba v 
razredih 

Ta vaja je lahko uporabljena pri vseh predmetih.  

Namigi za zgodovino: 
Primerjava Rimske republike - Principata – oblasti.  
Primerjava zgodnjih-srednjeveških narodov Slovencev – 

Hrvatov - Srbov 
Primerjava vladavine Karla IV - Wenceslas IV - 
Sigismunda Luksemburškega.  
Primerjava romanskega - gotskega - renesančnega 
stila. 
Primerjava mišljenja Renesanse - Baroka - 
Razsvetljenstvo  

Primerjanje absolutizma čisti - razsvetljeni - ustaven. 
Primerjava suženjstvo - tlačanstvo – tip suženjstva 
»bondage« 
 
Namigi za družbene predmete:  

Primerjava treh Abrahamskih vere: judovstvo - 
krščanstvo - islam. 

Primerjava vzhodnih religij: budizem - hinduizem - 
taoizem. 
Primerjava totalitarnih sistemov: Komunizem - nacizem 
- fašizem. 
Primerjava merkantilizma - fiziokratizem (ali 
populationizem) - klasična politična ekonomija. 

Primerjava treh različnih bančnih računov (operaterjev 
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mobilnih telefonov in njihove cene, naročilnice, itd). 

 
Namigi za matematiko:  
Iskanje skupnih večkratnikov številk 2,3 in 5, do 100.  
 
Namig za geografijo:  
Primerjava treh narodov (politični sistem, mineralni viri 
...). 

 
Biologija: 

Prokarioti: Primerjava bakterij, cianobakterij, virusov. 

Opombe  
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PREPOZNAJTE JIH! 
 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in sprejemanje informacij  

 

Cilj 

 Izboljšati znanje učencev na privlačen način, z 
uporabo virov, ki bi jih običajno uporabljali (največ 
iskanje na internetu) 

 Spodbuditi delo in iskanje informacij zase  
 Vrednotenje individualnih dejavnosti  

Čas Priprava približno 30 minut + domača naloga  

Lokacija Notranji prostori (poteka zunaj učilnice) 

Viri in 
materiali 

internet 
pripravljanje naloge – slike na temo (glej Prilogo 
spodaj)  

Opis 

1. Učitelj sam oblikuje nalogo oz. lahko uporabi spodnjo prilogo 
(primerna za predmet zgodovine); pod vsako sliko naj bo nekaj 

prostora  za potrebne informacije. Po navadi je potrebno poleg 
tabele narediti tudi list s pravilnimi odgovori (v tem primeru 
imena slavnih oseb). 

2. Učitelj pošlje svojim učencem elektronsko pošto z nalogo; 
slikam morajo določiti pravilna imena. Prav tako morajo 
predložiti dodatne informacije, kot je bilo zahtevano, z iskanjem 
po dodatnih virih. Izpolnjeno tabelo nato pošljejo nazaj učitelju, 

kateri jo oceni. Če so napake, razpravlja o njih v razredu.   
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3. Ta dejavnost lahko poteka prostovoljno ali obvezno; možno je 
ocenjevanje. Slike in fotografije so pogosto del sprejemnih 
izpitov na univerzah, zato je pomembno, da so sposobni 
izpeljati te naloge dobro (slikovno zavedanje). Obsedenost s 
tem, kar vidimo (ikone, podobe), je tipična za človeka in učenci 
se dobro povežejo s tem.   

Tveganja 
in 

priporočila 

Učitelj lahko nalogo oteži tako, da ne ponudi nobenih 
možnih odgovorov. Nato morajo učenci začeti od začetka, 

da sami iščejo potrebne informacije (v tem primeru lahko 
prepoznajo nekaj protagonistov iz 2. svetovne vojne ali 
lahko iščejo slike znanih osebnosti iz 2. svetovne vojne, da 

dosežejo rezultate. Težja možnost je primerna za učence 
višjih letnikov. Če je naloga tako težka, da je večina 
učencev ne zna rešiti, učitelj popusti in pošlje namige za 
pomoč.To je domača naloga, tj. prepisovanje naloge lahko 

postane težava. Učitelj mora preveriti, če so učenci 
prepisovali (po navadi isti, napačni odgovori ali identične 
dodatne informacije). Učitelj nato zavrne tako nalogo, brez 
ocenjevanja. Učencem je všeč ta dejavnost. Slike se lahko 
kasneje uporabijo tudi na testih. Na ta način bodo učenci 
izkoristili svoja prizadevanja za domačo nalogo, kar je 

samo po sebi nagrada. Čas, ki ni zapravljen, je dobro 
izkoriščen.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  
 Kako vam je bila všeč naloga?  

 Kako ste se lotili naloge?  
 Ste morali poiskati informacije?  

 Kje ste jih iskali in so vam vse pomagale?  

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost je primerna za vsak predmet, ki dela s 
slikovnim materialom, npr.:  

Biologija:  

Primerjava rastlin, živali ali mineralov iz enega območja –
njihovo poimenovanje, poimenovanje vrste, habitata ali 
lokacije, itd.  
Materni jezik:  

Povezovati ime s priimkom, če je pomemben, tudi 
psevdonimom in jih povezati s sliko pisatelja in/ali pesnika 
izbranega obdobja, itd. 
Naslovnice knjig – dodeliti ime avtorja, naslov, obdobje, 
stil pisanja,  zanimivosti itd.  
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Geografija:  

Zemljevidi držav, mest, geografskih območjih – določite 
imena, lokacijo – celino, podnebje  

Umetnostna zgodovina:  
Avtoportreti – ime avtorja  
Znana dela enega avtorja – določite naslov, obdobje  

Matematika: 
Geometrične oblike in določitev pravilne formule, npr. 

preračunati površino  
Formule – določiti ime in njihovo uporabo 
 

Opombe  
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Delovni list: ZNANE OSEBNOSTI 2. SVETOVNE VOJNE 

 
Vsaki fotografiji določite ime in položaj osebe (med vojno).  
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Namigi: 
 

 

 

Winston Churchill 
 
Georgij Konstantinovič Žukov  
 
Franklin Delano Roosevelt 
 

Hirohito 
 
Bernard Law Montgomery 
 

Harry Truman 
 

Ivan Stepanovic Konev 
 
Alois Eliáš 
 
Yamamoto 
 
Jan Kubiš  

 
 

Josef Gabčík 
 
Douglas McArthur 
 
Jan Masaryk 

 
Friedrich von Paulus 
 
Jozef Tiso 
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RAZDELJENE SLIKE  

Starostna 

skupina 
Srednja šola, nižji letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Obdelovanje 

informacij 

 

Uporaba podatkov 

v praksi  

 

Izmenjava informacij 

 

Cilj 

1. Spodbuditi pozitivne odnose znotraj skupine s 
pomočjo skupne izkušnje  

2. Pridobiti izkušnje pri soočenju s skupno nalogo  
3. Spodbuditi sodelovanje  
4. Spoznati, kako subjektivno je lahko dojemanje 

realnosti  
5. Razmisliti o vsebini in pomenu informacij, 

osebna izvedba   
6. Uporaba dodatnih podatkov v novem kontekstu  
7. Nadzorovati stresne dejavnike  

Čas 30 - 45 minut 

Lokacija Notranji /  zunanji prostori 

Viri in 
materiali 

(na skupino:) velik list papirja (flipchart), svinčnik, 
barvice, lepilo, 2 flomastra različnih barv, natisnjena 
fotografija, izrezana na polovice  

Opis 

1. Učitelj razdeli razred na skupine po 3 do 4 učence, z uporabo 

katere koli metode, da doseže svoj cilj (dobro pomešane 
skupine). Vsaka skupina dobi svoja orodja in material; učitelj 
razdeli delno razrezane fotografije, kjer jih v skupini prilepijo 
na sredino velikega lista.   

2. Naloga vsake skupine je govoriti o tem, kakšne občutke jim 
povzročajo nepopolne slike. Učenci s flomastrom zapišejo svoje 

občutke v okolico slike. Nato razmislijo o tem, kaj je na 
manjkajočih delih slike. Ko se med seboj dogovorijo, narišejo 
(svinčnik, barvice) vsebino neznanega dela.   
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3. Nato učitelj razdeli manjkajoče dele slike, prekrije, kar je bilo 
narisano na liste. Zopet se pogovorijo o izzvanih čustvih, ki jih 
zapišejo z drugim flomastrom v okolico slike, ki so jo sami 
narisali. Končno, učenci prilepijo ujemajoči se del fotografije 
pod njihovo skico.  

4. Skupna razprava in zaključek.  

Tveganja in 
priporočila 

Manjkajoči del slike bo vzbudil močna čustva; oba dela 
morata biti v izrazitem nasprotju s seboj (glej slikovne 

predloge spodaj).  
Hrupna učilnica; je za pričakovati, ko bo manjkajoči del 

slike razkrit. Učenci bodo reagirali čustveno, 
presenečeno, s potrebo, da govorijo o tem.  

Povratne 

informacije 

Točke za razpravo:  
1. Je vaše risanje dopolnilo sliko tako, kot jo je 

njen manjkajoči del?  
2. Kaj vpliva na nas, ko pridobivamo in razlagamo 

informacije? Zakaj?  
3. Bi se lahko naučili opažati realnost bolje? Če da, 

kako?  
4. Funkcionirajo stereotipi v vsakdanjem življenju? 

Če da, kako?  

5. Opišite konkretno situacijo, ko se ljudje zmotijo 
pri svoji začetni presoji.  

6. Če na svet gledate črno-belo, bi to škodilo 
komu? Če da, kako?  

7. Kakšna čustva ste pravzaprav občutili skozi 
vajo?  

8. Kako ste se držati pravil – so vsi člani skupine 
sodelovali pri igri?  

Uporaba v 

razredih 

Ta naloga bi ustrezala pouku državljanske vzgoje, na 
temo komunikacij, življenja z drugimi ljudmi, svetovnih 

problemov človeštva (lakota, revščina itd.); 
zdravstvena vzgoja, in tako naprej kot je vidno na 
izbranih fotografijah.   

Prav tako je možno uporabiti vajo pri maternem jeziku, 
pri komunikaciji ali obdelavi informacij.  
Lahko je dopolnjena z drugim opravilom, in sicer s 
kratkimi opisi ljudi na sliki (osebne lastnosti); to se 

lahko razvija naprej po tem, ko je slika celotna – 
zamenjati zgodbo in/ali značilnosti, itd. (mogoče v 
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naslednji učni uri).   

Navdih Pike G., Selby D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 1, 
Portál, Praha 2000. 

Opombe 
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INSPIRATIVEN LIST: VZORCI FOTOGRAFIJ 
 
Tema: Revščina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tema: Varnost 

 
Tema: Odvisnost 
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SENZACIONALNA NOVICA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 

informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

  

Izmenjava informacij 

 

 

 

Cilj 
 spodbuditi sposobnost koncentracije  
 komunicirati in deliti informacije  
 poučiti druge  

Čas 20 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali Ustrezen dokument, pisala  

Opis 

1) Učitelj (alias Glavni urednik) razdeli razred na manjše skupine in/ali 
pare, vsaka skupina predstavlja pisarno časopisa. Eden je novinar, 
ostali poročevalci.  

 

2) Ko se razporedijo, učitelj pošlje novinarje iz razreda.  

 
3) Učitelj predvaja kratek video (kratko vlogo pisatelja, minuto v 

naravi, zgodovino pogumnih Slovencev, itd.), poročevalci si ga 
gledajo, beležijo stvari, ki so jim zanimive.  

 
4) Nato učitelj pokliče novinarje nazaj, da je njihova naloga, da se 

vrnejo v »pisarne« in vidijo, če imajo njihovi sodelavci kakšno 
senzacionalno novico – stvar, ki jo drugi nimajo.  
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5) Čez nekaj časa novinarji predstavijo glavnemu uredniku (učitelju) 

novico, za katero mislijo, da je senzacionalna. Da se stvari 
pospešijo, je učitelj pripravil seznam vprašanj o specifičnih detajlih.  

 
6) Skupina z največjim številom senzacionalnih novic (točk z velikim 

zanimanjem) postane zmagovalec. Učitelj nadaljuje z dopolnilno 

učno uro.  

Tveganja in 
priporočila 

Pazite na novinarje, da ne slišijo, kaj se dogaja v učilnici!  

 
Poročevalci lahko uporabijo le, kar so si zapomnili in 
zapisali, in nič drugega!  

 
Vsaka skupina mora skrivati svojo novico pred drugimi, 
zato je potrebna ustrezna razdalja med skupinami.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kako vam je šlo?  

 Kaj je bila največja težava za vas?  
 Koliko pomembnih delov informacij ste si zapomnili 

in/ali zabeležili?  
 Na katere podrobnosti ste se najbolj osredotočili?  
 Kako ste razdelili vloge (lovci na informacije, tisti, ki 

beležijo opombe, koordinatorji) v vaši skupini?  

 Katero pomembno informacijo si niste zapomnili?  

 

Uporaba v 

razredih 

biologija, zdravstvena vzgoja, zgodovina, materinščina, 

itd.  

Opombe 
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SILA 

 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompeten
čne 
lastnosti 

Pridobivanje 
in 

sprejemanj

e informacij 

 

Obdelovan
je 

informacij 

 

 

Uporaba 
podatkov 
v praksi 

 

Izmenjava 
informacij 

 

 

Varnostni, 
pravni in 

etični vidiki, 

pri delu s 
podatki 

 

Cilj  ponovno potrditi in utrditi aktualna znanja  

Čas 40 minut  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

materiali 

Listi papirja (format A5), s ključno besedo natisnjeno na 
papir (za vsakega učenca), 4 vrste besedil za vsako 
skupino (na podlagi učbenika fizike), kartice iz barvanega 
papirja (različne barve, vedno v nizu štirih) za žrebanje, 
delovni listi (eden za vsakega učenca), pisala, štoparica 

Opis 

1. Učitelj začne učno uro z deljenjem A5 listi papirja (kartice), 
vsaka s ključno besedo. (Tema je Newtonova SILA, učitelji pa bodo 
pripravili svojo temo primerno za predmet). Učitelj prične z metodo 
prostega pisanja v razredu: "Vaša naloga je, da zapišete karkoli veste, 

česarkoli se spomnite, v povezavi s temo SILA. Čas je omejen na tri 
minute." 
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2. Naslednji korak 
je sestavljanje 
miselnega vzorca. 
Učitelj napiše na tablo 
ključno besedo SILA in 
izzove svoje učence, da 

predlagajo druge 
besede, ki se nanašajo 
na silo. Na podlagi 
tistega, kar so pred tem 
napisali, učenci pridejo 
do novih besed, ki jih je 

treba vključiti v miselni 

vzorec. Učitelj jih zapiše 
na tablo in skupaj ustvarijo miselni vzorec.  

3. Učenci oblikujejo skupine (vsaj štirje učenci), na primer z 
žrebom barvnih kartic (papirnati trakovi); učitelj v naprej pripravi štiri 
različna besedila. Vsak član skupine dobi eno od štirih kratkih besedil od 
učitelja, s temi navodili: Preberite; poudarite bistvene dele informacij, 
ko čas poteče (cca. 5 min, odvisno od dolžine besedila in sposobnosti 

bralcev), en za drugim opišete vsebino članu v isti skupini. Ker je 
časovna omejitev, učitelj opominja na čas. 

4. Učitelj pove učencem, naj se vrnejo na svoje sedeže. Izroči 

kopije listov, na katere pišejo sami in rešujejo naloge, ki jih imajo. Po 
pretečenem času (10 min), pari izmenjajo liste med seboj. Učitelj opiše, 
kako bo delo ocenjeno, razkrije pravilne odgovore, medtem ko učenci 

zapišejo točke v določena polja na delovnem listu. Kasneje seštejejo 
vse točke, ki jih zapišejo v polje za rezultat (sivo polje). Zamenjajo 
nazaj svoje liste v parih, potem pa se spet pridružijo v svoje prvotne 
skupine. V skupini seštejejo skupaj točke posameznika. Skupina z 
največjim številom točk zmaga.  

5. Učitelj lahko pobere liste in jih označi. 

6. Učitelj se vrne k miselnemu vzorcu, ki je bil sestavljen na 

začetku; skupaj z razredom, ga dopolnil z besedami in pojmi, ki še niso 

bili vključeni. 
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Tveganja in 
priporočila 

Dodeljevanje učencev v skupine po štiri lahko izvedemo 
na katerikoli način. Učitelj lahko za razvrstitev uporabi 
barvne kartice, kot je predlagano ali pa z barvnimi 
delovnimi listi.  
Učenci delajo z besedilom; predelajo informacije in jih 
delijo med seboj. Da je naloga uspešna, mora vsak član 

skupine biti sposoben upravljati z informacijami.  

Učna ura temelji na kritični metodologiji razmišljanja; 
obstajajo faze navajanja, realizacije in refleksije. 
Več o kritičnem razmišljanju in miselnem vzorcu je 
mogoče najti v Vodniku kompetenc. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kako se vam je zdelo delati na nalogi? 
 Kaj se vam je zdelo težko? 
 Ste imeli kaj nesporazumov? 

 Kako vam je uspelo poiskati bistvene informacije 
v besedilu? 
 Ste delili samo informacije, ki so jih potrebovali 
ostali? Zakaj? 
 Ste dobili informacije katere ste hoteli?  
 Ste vse informacije razumeli?  

 Ste postavljali vprašanja? Zakaj? 

Uporaba v 
razredih 

Ta struktura pouka se lahko uporablja s katero koli 

temo, na katerem koli področju. Učitelj mora pripraviti 
lokalno ustrezna besedila in liste vnaprej. Cilj je združiti 
in utrditi informacije (znanje), ki jih učenci že imajo. 
Podoben postopek se lahko uporabi tudi za ponovitev. 

Opombe 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

KOMPETENCA ZA ISKANJE IN UPRAVLJENJE INFORMACIJ / DEJAVNOSTI                                             191 

 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

 

 

DELOVNI LIST 
 
 

Tema:       SILA          Učenec (ime): 
____________________________ 
 
1. Seznam vseh učinkov sile na telo. 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Kdo je bil Isaac Newton in kje je živel? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________ 

_________________________________________________________

__________ 

3. Naštej imena zakonov gibanja. 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Imate nakupovalno vrečko z 1 kg jabolk, 750 g kruha, 0,25 kg masla 
in 30 dkg sira. Koliko je gravitacijska sila Fg, ki ga vleče na tla? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_____________________________ 
 

5. Povežite enake vrednosti sil.  

15 000 N               0.15 kN 
150 N                   1 500 N 

1.5 kN                   15 Kn 

 
15 N                     0.015 kN  
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SILA 

 
 
Večina ljudi misli, da je za telo, da se premakne potrebna sila, ki deluje 

na telo. Dejstvo je, da je obratno: če ne bi bilo trenja in zračnega 
upora, bi lahko telo ostalo v svojem enakomerno linearnem gibanju, 
zaradi vztrajnosti. Sila povzroča le spremembe v gibanju. 
Potrebujemo jo, da nepremično telo premaknemo, da pospeši ali 
upočasni, ga ustavi ali spremeni svojo pot leta. 
Sila kot fizično količino označuje interakcijo dveh teles. Do te 
interakcije lahko pride z neposrednim stikom, od blizu (na primer, ko 

potiska avto ali pa ko dva avtomobila trčita); lahko pa se zgodi na 
daljavo, preko sile polj (npr. magnet potegne železne predmete ali ko 

sonce vpliva na planete z gravitacijskimi silami). Poleg spreminjanja 
gibanja, lahko sila telesa tudi deformira, to je spreminjanje oblike. 
Glede na sestavo telesa je odvisno ali je takšna deformacija začasna 
(ko se sila ustavi, telo spet dobi prvotno obliko) ali trajna. 
 

Force Sila je fizikalna količina, ki je označena z F. Enota za silo je N 
(Newton). 
 
1 N = 0.001 kN 
 
Za silo je značilna velikost, lokacija in smer delovanja. 
 

ISAAC NEWTON (1643 – 1727) 
 
Eden največjih fizikov je razvil osnove/načela sodobne fizike. Rodil se je 
v zaselku Woolsthorpe, Lincolnshire, študiral in poučeval je na Univerzi 
v Cambridgu. Kot štipendist, kasneje predsednik Kraljeve Akademije je 
nekaj časa preživel tudi v Londonu. V času velike kuge 1665 – 1667 je 

zapustil Cambridge in se je zatekel domov. Po legendi naj bi mu jabolko 
padlo na glavo, kar ga je motiviralo, da razvije koncept težnosti. Leta 
1687 so bila njegova najbolj odmevna dela, Matematična načela 
naravne filozofije, objavljena. Bila je imenovana za eno najbolj vplivnih 
knjig o fiziki. Delo opisuje natančen kvantitativen opis teles v gibanju 
treh osnovnih zakonov. Ti zakoni pomagajo razložiti ne samo eliptične 

planetarne orbite, ampak skoraj vsako drugo gibanje v vesolju. Newton 

je tudi izdelal infinitezimalni račun (čeprav je njegovo osnovo oporekal 
Leibniz) in naredil vrsto odkritij v optiki. Leta 1696 se je za stalno 
preselil v London, zaradi njegovega imenovanja za predstojnika kovnice 
denarja (Master of the Mint). Newton je bil tisti, ki je britansko valuto 
spremenil iz srebra na zlati standard. Pokopan je v Westminster Abbey 
in njegov grob nosi latinski napis:  
Hic depositum est, quod mortale fuit Isaaci Newtoni. 

Tukaj leži tisti, ki je bil umirljiv, Isaac Newton                                                                
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NEWTONI ZAKONI 
 
 

1. Newtonov zakon gibanja - zakon o vztrajnosti 
 
Mirujoče telo bo ostalo v mirovanju, če le ne bo zunanja sila delovala 

nanj. 

 
2. Newtonov zakon gibanja – zakon sile 
 
Se ukvarja s situacijo, ko telo uporabi svojo silo na druga telesa.  

Sila je enaka masi krat pospešek in sprememba gibanja je sorazmerna 

s silo. 

 
3. Newtonov zakon gibanja - zakon o akciji in reakciji 
 
Za vsako akcijo je enaka in nasprotna reakcij 
 
 
ZAKON GRAVITACIJE 

 
Sila je fizikalna količina, ki je označena z F. Enota sile pa z N (Newton). 
 
1 N = 0.001 kN 

 
Silo na katero naletimo največkrat, povzroča zemeljska gravitacija. Ta 

povzroči da je prosti pad z gravitacijsko silo konstanto g = 9,81 N/kg, 
kvantificiran Fg = m . g in se uporablja za vertikalno navzdol. m v 
enačbi označuje telesno maso v kilogramih. 
Če telo ne more pasti, bodisi visi ali leži na blazini, potem se bo sila 
pokazala kot telesna teža G v obliki natezne trdnosti (na tečaju – če 
visi) ali tlaka (na blazino). 
 

Če bi želeli v roki držati telo težko 1 kg, moramo premagati silo teže 
9.81 N, kar pomeni, da ga približno 10 N vleče k tlom. 
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SIMBOLI, MOTIVI, NAMIGOVANJA & 

PRISBODOBE 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 

informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

  

Deljenje informacij 

 

 

 

Cilj  Odkriti simbole in namigovanja v zgodbi ter jih 
razložiti  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 

materiali 

W. Golding: Gospodar muh (ali istoimenski film iz 1960, 

dir. P. Brooks);  

F. Scott Fitzgerald: Veliki Gatsby (ali istoimenski film iz 
1974, dir. Jack Clayton) 

Opis 

1) Učitelj se dogovori z učenci, da bodo do roka prebrali določen 
roman. Da bodo lahko nadaljevali s tekstom, morajo prinesti knjigo 
v razred. Kot alternativo, lahko učitelj organizira gledanje filma; 
verzija filma mora biti najbolj podobna knjigi. Alternativa zahteva 
več časa 

2) Učitelj preveri pri učencih, če so ugotovili, da je zgodba, ki so jo 
prebrali, polna simbolov in namigovanj. Učence prosi, da jih 
identificirajo v zgodbi in razložijo njihov pomen.  

3) Ko je delo končano, učitelj vodi razpravo z učenci, o tem, kaj so 

našli. Poda  jim popravke, zaveda se analitičnih in argumentacijskih 
veščin učenca, njihovo razumevanje skritega pomena in 
ekstrapolacije.  
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Tveganja in 
priporočila 

Učenci lahko odkrijejo različno število simbolov in 

namigovanj v besedilu; učitelj se mora dobro 

spoznati na obdelano knjigo in mora biti pripravljen, 

da se spopade s tem. 

Druga možnost je, da učitelj da razredu seznam 

trditev, ki se navezujejo na posamezne simbole, in 

jim naroči, da v knjigi poiščejo odlomke, ki trditve 

potrdijo ali zavržejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povratne 
informacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomoč za učitelje – Gospodar muh: 

 Spiralast oklep školjke  (ang. 
Conch) simbolizira avtoriteto, zakon in 
red.  

1. Ralph in Piggy najdeta spiralasto školjko, ko 
prispeta na otok. Z njim zbereta vse ostale 
fante, ki so po zasilnem postanku se 
razkropili po otoku.  Od takrat se školjka 

uporablja, da se skliče vse na sestanek. Na 
sestanku lahko govori samo oseba, ki v 

rokah drži školjko. Na začetku je školjka 
lepa, ampak ko sčasoma izgubi svoj sijaj, 
začne upadati tudi demokracija. Na koncu 
Jack školjko zdrobi na male koščke in s tem 
je prejšnji red uničen. Uničenje školjke 

pomeni propad civilizacije, ki so jo zgradili 
fantje.  

 Očala pomenijo racionalnost, logiko in 
znanost.  

 Ko se fantje postopoma spremenijo v 
divjake (golota, poslikani obrazi, lov, ples in 
na koncu tudi nesmiselno ubijanje), očala 
omogočijo, da se stvari vidijo razločno.  
Poleg tega je njihovo držalo sposobno 
narediti ogenj. Kadarkoli je potrebno rešiti 
kakšno težavo in/ali se kaj  odločiti. Piggy 

odstrani svoje očala in jih obriše (njegove 
misli postanejo jasne); šele takrat 
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Povratne 
informacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spregovori. Enkrat eden izmed fantov poči 

eno lečo, takrat mišljenje postane popačeno 
in razvoj gre v napačno smer. Civilna 
obravnava ne gre skupaj z divjaškim 
okoljem, zato je opuščena. Poslabšanje očal 
je vzporedno skupaj z upadom reda na 

otoku. Ko lovci ukradejo še preostale leče, 
civilizacija propade. Ogenj vzpostavi 
povezavo s civilizacijo, daje upanje, a 
istočasno predstavlja tudi uničenje.  

Ogenj ugaša in se prižiga čez cel roman in ima 

pomembno vlogo. Ko fantje ugotovijo, da so 
sami na nenaseljenem otoku, se odločijo nabrati 
les in zakuriti ogenj na vrhu gore, da bi 
signalizirali ladjam, ki bi se pripeljale mimo 

otoka. Ralph se trudi ohranjati ogenj, upajoč, da 
bodo opazili dim in da bo privabil reševalce. 
Kakorkoli, ne uspe mu; fantje se vdajo 
okrutnosti; ogenj jim postane zmeraj manj 
pomemben. Jack in njegovi lovci ga celo pustijo 
izgoreti, rajši gredo na lov. Kljub temu, ogenj 
doseže svoj prvotni cilj, čeprav tako, da gori 

nekontrolirano. Na ladji opazijo dim in skupina 

reševalcev prispe na otok, ironično, ravno 
takrat, ko bi Ralpha prevladujoča okrutnost 
ostalih stala življenja. 

Zver predstavlja strah, okrutnost in 
neracionalnost. Strah pred neznanim se razvije 
postopoma, najprej z malimi fanti, ki jih je 
ponoči strah. To neznano poimenujejo, tako 
poosebijo nevidno pošast, najprej govorijo o 

velikanski kači, nato dodelijo to funkcijo 
mrtvemu letalcu. Ralph noče slišati ničesar o 
pošasti, vsem razloži, da pošasti in duhovi ne 

obstajajo. Ampak mu ne uspe – disciplina, ki jo 
želita s Peggy vcepiti, je izpuhtela. Jack in 
njegovi privrženci se ločijo od ostalih in taborijo 

v jami daleč stran. Iz ostalih, ki so ostali z 
Ralphom na plaži, naredijo sovražnike. Samo en 
posameznik spozna, da »pošast« ni zunaj, 
ampak je znotraj fantov in se pojavlja vedno 
pogosteje. Njihovo obnašanje postane vedno 
bolj primitivno, skriti občutki nenadoma zbledijo 
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Povratne 
informacije 

in njihova prva žrtev je Simon – neustrašnež, ki 

je šel na vrh gore, kjer naj bi bivala pošast. 
Ugotovi, da je bila pošast samo mrtvi letalec, ki 
je visel s padalom v krošnjah dreves in nihal v 
vetru. Na poti nazaj, ko želi povedati vsem, 
naleti na lovce, ki ga v zmedi, da vidijo pošast, 

brutalno umorijo. Ralph in Peggy sta oba 
prisotna na prizorišču, ampak v nasprotju z 
zamaskiranimi lovci sta točno vedela, kaj se je 
zgodilo. 

 Gospodar muh pooseblja demokratično 

božanstvo.  

Jack nabode glavo ubitega prašiča na palico, 
jo dvigne v zrak kot žrtveno daritev 
Gospodarju muh. Na tak način uporabi strah 
fantov v svojo korist. »Gospodar muh« ima 
zgodovinski, hebrejski izvor, in sicer 

Beelzebub (grški prepis; drugo ime za 
hudiča). Ljudje so nekoč verjeli, da so roji 
muh, ki so jih nadlegovali, prišli od hudiča. 
 

 Jack je predstavnik tiranije.  

Jack je vodil zbor v šoli in se ima za rojeno 
vodjo. Ne spoštuje rezultatov demokratičnih 
volitev in prezira to, da oklep školjke 
vzdržuje red. Na koncu ne okleva pri 

uporabi agresije in fizične sile, manipulira z 
člani zbora in si prilasti moč nad otokom. 
Kot svoje orodje najbolj uporablja strah. 
Med divjaki svojega plemena, strah in 
vraževernost hranita drug drugega in pošast 
postane vedno bolj  jasna. Jack se hrani s 
strahom drugih, pretvarjajoč, da jih bo 

zaščitil pred pošastjo. Zato je žrtvoval 
prašičevo glavo; pravzaprav pa se sam boji. 
Ko opazi, da je samo še ena ovira na 
njegovi poti pridobivanja popolne moči, 
organizira lov na njegovo žrtev – ki ni ne 
žival, niti ne pošast, ampak njegov tekmec, 
Ralph. 
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Povratne 

informacije 

 Lovci predstavljajo nasilje, puščanje krvi in 

množična histerija.  

Dogodek z lovom na prašiča, ko ni 
pomemben več zaradi hrane, ampak moči; 
v tem primeru privlači lovce to, da imajo 
premoč nad nekom ali nečem, ki je šibkejši. 
Uživajo nad prestrašenim cviljenjem in 
puščanjem krvi. Kasneje v oprijemu 

podobne krute histerije ubijejo Simona in se 
skušajo znebiti Ralpha. Umor Piggy je kar 
razumen – skala je spuščena nanj, da se ga 

utiša. 

Pomoč za učitelje – Veliki Gatsby:  

 Knjige v Gatsbyjevi knjižnici pomenijo 
ambicije in domišljijo.  

Jay Gatsby, ki trdi, da je študiral na 
Oxfordu, ima veliko knjižnico v svoji hiši in 
njegove knjige so prave, ne le narejene iz 
kartonov. Vendar ostajajo čiste, kar kaže na 
to, da jih ni nikoli nihče prebral. Kot reče 

moški z očali in očmi, podobnimi sovinim, 

Gatsby je pravi Belasco, tj. nekdo z 
mnogimi produkcijskimi izkušnjami na 
Broadway-ju, ki ga ne skrbijo nevidne 
podrobnosti. Dejansko je Gatsby preživel 
komaj 5 mesecev na Oxfordu kot vojni 

veteran in ni nikoli dokončal študija tam; je 
dobesedno samorastnik, ki se predstavlja 
kot mu paše: moški srednjega razreda, ki je 
podedoval nekaj družinskega bogastva. V 
resnici je vpleten v tihotapljenje alkohola in 
druge nelegalne posle. Tako kot njegove 
knjige, je Gatsby samo predstava.   

 Zelena luč predstavlja neuresničene sanje 
in nejasna pričakovanja.  

Zelena luč na koncu Daisynega pomola (kjer 
živi), pripada ženski, ki jo Gatsby ljubi. 
Hrepeneče jo opazuje iz svoje hiše, segajoč 
svoje tresoče roke proti njej in se je ne 
more dotakniti. Verjame v zeleno luč 
obstoječe prihodnosti, ki vseeno ostaja 
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vedno daleč. 

Povratne 
informacije 

 Ura je simbol Gatsbyjega hrepenenja, da se 
vrne v preteklost, ga zamrzne.  

 Gatsby in Daisy sta se spoznala pet let prej 
v Louisville, kjer je on bil v vojaškem taboru, in sta 
se zaljubila. Ampak on je moral oditi v vojno v 
tujino, Daisy pa je njena družina preprečila, da se je 
šla poslovit od njega, ko se je vkrcaval. Kasneje je 
bila obljubljena Tomu Buchanan, moškemu z 
primernim bogastvom in socialnim statusom. 

Gatsbyja je ljubezen do Daisy gnala do bogastva in 

da se je pridružil eliti, poskušajoč obrniti čas nazaj, 
da bi bil z Daisy za vedno. Ko Gatsby po vseh teh 
letih ponovno sreča Daisy v svojem luksuznem 
stanovanju, je živčen, se samo pretvarja, da je 
sproščen, celo zdolgočasen. Ura na polici na kaminu 
je za njim, ko se nasloni ob njo in skoraj pade. 

Ampak jo ujame in jo postavi nazaj. Tudi če bi padla 
na tla, bi vsa škoda bila nepomembna – ura je 
uničena in roke na njej so negibne.  

 Lestev, narejena iz kock pločnika 

predstavlja družbeno lestev, po kateri se je 

potrebno povzpeti, da dosežeš uspeh. 

Gatsby se spominja, kako sta se nekaj let nazaj z 
Daisy sprehajala po cesti, ko so listji odletavali. 
Nenadoma opazi, da kocke pločnika izgledajo kot 

lestev in da bo z Daisy le, če se povzpne po njej, 
dobi veličastno stanovanje nad krošnjami dreves in 
živi svoje življenje na polno. Pravzaprav mu je 
uspelo dobiti bogastvo, ampak to ni bilo dovolj. 
Nikoli mu ni uspelo doseči družbenega položaja, ki 
bi se lahko primerjal z Daisyjenim. Kljub temu, da 

je prirejal razkošne zabave za elito New Yorka, 
nihče od njih ni prišel na njegov pogreb. Za njih je 

bil le novi bogataš nižjega razreda. 

 Vas pepela predstavlja simbolično 
pokrajino za splošen etičen propad in usodo revnih.  

 

 
 
Med dvema mestoma Egg, kjer glavni junak živi in 
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Povratne 
informacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New York Cityjem, je neugledno območje, kjer je 

potrošen pepel. Tako kot okolje, je človeško 
življenje tam sivo, prašno in nesrečno. Ob glavni 
cesti je avtomehanična delavnica, katere lastnik je 
George Wilson. Bogati ljudje iz Long Islanda hodijo 
mimo in občasno govorijo z domačini. Tom 

Buchanan da nejasno obljubo g. Wilsonu, da mu bo 
prodal svoj avto za podjetje, medtem pa je že 
zapeljal go. Wilson in je postala njegova ljubica. 
Tako Tom paru vzbudi lažne upe o boljšem življenju, 
brez namena se jih držati. Razmišljata o tem, da bi 
se izselila iz te mrtvile. Na koncu Myrtle poskuša 
zbežati, ampak jo zbije avto, ki vozi prehitro in mu 

ne uspe pravočasno ustaviti, voznik pobegne in jo 
pusti umreti na cesti. 

           Simbolične barve:  

 Rumena in zlata – predstavljata 
denar in bogastvo, ampak tudi uničenje. Na 
Gatsbyjevih zabavah je »rumena glasba za 
zabave«, postrežejo pa temno zlatega 
pečenega purana. Jordan in Nick se dobita z 
dekleti v rumenih oblekah; Gatsby ima na 

sebi kravato zlate barve, ko sreča Daisy; 

njeno pozornost pritegne s tem, kako je 
sprednji del njegove hiše osvetljen s 
svetlobo. Daisy je zlato dekle z denarjem v 
njenem glasu. Nekoč je bil Gatsby na vlaku, 
ko rumeni tramvaj dirka z njim, preden se 

tirnice ločijo in vlak gre proč od sonca. 
Eckleburgova očala so prav tako rumena. 
Končno, Gatsbyjev rumen avto povozi 
Myrtle in tragedija se bliža koncu. 

Bela barva predstavlja nedolžnost, ki je 

pravzaprav pogosto samo površna. 

Najpogosteje je povezana z Daisy, ki nosi 
bela oblačila, vozi bel avto, in živi v dobrem 
»belem« svetu bogatih. Bela barva pripada 
nečemu, ki zgleda čisto in pravično, ampak 
je v resničnosti gnilo in nemoralno. 

 Tudi ime Daisy ima to simboliko – roža s 
tem imenom je nežna, lepa, na izgled predvsem 
bela. Ampak ima rumeno sredico. Daisyjena 
zunanja nedolžnost se podobno širi iz srca zlate 
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Povratne 
informacije 

barve, kjer je bela barva samo avra. V West Eggu in 

East Eggu na Long Island Soundu, 20 milj iz New 
York Cityja, dveh lokacijah, kjer prebivajo glavni 
junaki, lahko tudi najdemo simboliko bele in 
rumene: na površju urejeni in nedolžni, ampak v 
središču gnijejo od bogastva. 

 Dr. Eckleburgov oglasni pano – oglas je 
lahko pojasnjen na mnogo načinov, npr. simbolizira 
vsenavzočnost Boga, po drugi strani pa njegovo 
odsotnost. 

Oglasni pano ne kaže obraza, samo par velikih 

modrih oči, z velikanskimi rumenimi očali. Lahko 

predstavljajo Boga, ki gleda na Zemljo, osredotočen 
na mrtvo okolico. Tako ga vidi avtomehanik g. 
Wilson, ko odkrije, da ga je žena Myrtle prevarala. 
Pelje jo do okna, ki gleda na pano in reče »Lahko 
preslepiš mene, a Boga ne moreš.« Rumena očala 

lahko pomenijo, da vse, kar vidijo oči, so odpadki. 
Prazen, neobstoječ obraz lahko predstavlja praznino 
ljudi ali celo, da je Bog mrtev.  
 
Moški z očali, podobnimi sovinim očem 
pooseblja objektivno opazovanje, sodbo in 
toleranco. Ta lik brez imena, zanemarljiv, mogoče 

intelektualen, ostaja  skrivnost; v romanu se pojavi 
samo trikrat  ob dveh priložnostih; samo pri drugi je 
trezen. Kar je pomembno je, da je on odkril, da so 
knjige v knjižnici nedotaknjene in neprebrane. Ni 
zadovoljen samo z gledanjem dobre zbirke knjig, 
ampak raziskuje in seže po eni, da preveri njeno 
stanje. Kasneje tisto noč je udeleženec v prometni 

nesreči, ki ga je predramila iz pijančevanja.  Najprej 
zgleda, da je on voznik, ampak je to samo prvi vtis, 
ki se mirno razprši v kratkem času. Na koncu zgodbe je 
eden izmed redkih ljudi, ki se udeleži pogreba Gatsbyja ter tako 
prikaže svojo spodobnost in človeškost v hudem nalivu. 

 Pomen imen 
Gatsby je ustvaril svoj trenutni priimek tako, da je 
preoblikoval prvotno besedo "Gatz". 
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Baje je blizu francoski besedi  "gaspille“, ki 
pomeni zapravljati, biti potraten, tratiti 
denar. (F. Scott Fitzgerald je okoli 1920. let 
preživel veliko časa v Parizu). Istočasno, 
»gat« je slengovski izraz za ročno pištolo, tj. 

orožje, ki je uporabljeno v Gatsbyjevem 
umoru. 
Myrtle, ime Wilsonove neizpopolnjene žene 
ter radodarne in čutne ljubice Toma 
Buchanana, ima prav tako sporočilo. Mirta, 
zimzeleni grm z belimi cvetovi, je simbol 
ljubezni že iz pradavnih časov. V starodavni 

Grčiji je bil posajen v okolici templjev 
Afrodite, boginje ljubezni. Pomembno je tudi, 
da zelo uspeva v senci.  Myrtle iz zgodbe je 
nekdo, čigar ljubezen je pristna ampak mora 
biti skrita. 

Uporaba v 
razredih 

 
književnost, družboslovje 
 

Navdih 

 

Opombe 
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TEKMOVANJE V GALERIJI SEDEM  
 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 

informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

 

Izmenjava 
informacij 

 

Cilj 

1. Uporabiti znanje in veščine  
2. Spodbuditi sposobnost pridobivanja informacij 

od drugih  
3. Vaditi delo s temo in njenimi različicami  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

List papirja (najmanj velikost A3) za delanje plakata 
(vsaka skupina), barve, čopiči  lepilo, škarje, revija o 
prehrani, voščenke, flomastri, po možnosti embalaža 
od hrane. 

Opis 

1. Učitelj začne z besedami, da ima vsakdo možnost, da razobesijo 

svoje umetnine v Galeriji Sedem. Poteka javni natečaj in vse 
mora nekdo storiti je, da izpolnjujejo pogoje: 

 Uporabiti je treba A3 format. 
 Na določenem področju se naj uporabit toliko umetniških 

tehnik, kot je mogoče  
 Umetnina mora biti oddana v roku. 
 Viri informacij so navedeni na hrbtni strani lista. 
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 Umetnina je lahko v 3-D. 

2. Učitelja razdeli razred v skupine, velike po 5 ali 6 učencev. 
Vsaka skupina dobi list papirja s temami: saharidi, maščobe, 
beljakovine, voda, vlakna, minerali, vitamini.  

3. Z vsako temo je potrebno pridobiti informacije o njihovi 
pomembnosti, vire in pozitivne kot tudi negativne posledice, če 

se uporabljajo v živilih.  

4. Vse teme prikažejo, predstavijo in ocenijo vsi v razredu. Samo 
dela, ki izpolnjujejo pogoje, bodo sprejeta v Galeriji Sedem.  

 

Tveganja 
in 
priporočila 

Učitelj uporabi predstavitve za spodbujanje samozavesti 
učencev, govorijo jasno in odločno, pišejo razumljivo, tako 
da tudi njihovi sošolci v zadnjih vrstah lahko razločijo 
besede (velikost črk).  

Povratne 
informacije 

 

Uporaba v 

razredih 

Vaja se lahko uporablja pri biologiji, ampak tudi kemiji, 
geografiji in zgodovini. Vse, kar mora učitelj storiti, je 

pripraviti primerne teme za razred.  

Navdih 
Hrkal - Hanuš. Zlatý fond her II (games), Portál, 1998, 

ISBN80-7178-153-3 

Opombe 
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UNIVERZE 

Starostna 

Skupina 
Srednja šola, višji letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

  

Uporaba podatkov v 

praksi  

 

Cilj 
 Dobiti pregled nad področji študija na univerzah  
 Dobiti povezave internetnih strani, ki zagotavljajo 

koristne informacije o sprejemnih izpitih univerz  

Čas 2 učni uri + domača naloga 

Lokacija Notranji prosotri 

Opis 

1. Učitelj razdeli razred v skupine po 3 do 5 učencev.  

Nato določi domačo nalogo: Skupine morajo pripraviti bazo 
podatkov z univerzami in področji študija, ki jih univerze nudijo, in 
so pomembna za učence, ki odhajajo ali bodo v kratkem odšli. Delo 
z bazami podatkov bi moralo pomagati učencem, da pridobijo nekaj 
jasnosti, kar se njihove nadaljnje usmerjenosti tiče. Istočasno bodo 

pridobili informacije o postopkih vpisov na fakultete in sprejemnih 
izpitih. Učitelj da učencem na voljo dva tedna. 

2. Medtem ko učenci pripravljajo baze podatkov, se naj 
osredotočijo na naslednje podatke: ime fakultete, področja 

študijev, ki jih ponuja fakulteta, pogoje za vpis, smer 
študija, kako se zaključi, diploma (naziv), možnosti 
podiplomskega študija. Prav tako pretehtajo možnosti za 

zaposlitev (vključno s plačo) na posameznih področjih in v 
katerem kraju se lahko zaposlijo.  

3. Na vnaprej določen datum skupine predstavijo svoje baze 
podatkov in analizirajo rezultate.  

4. Učitelj z razredom razglablja o možnostih, da se vpišejo na 
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fakulteto; kateri so kriteriji pri izbiri univerze in kakšne so 

možnosti za zaposlitev na področjih, o katerih razmišljajo. 

5. Učitelj učencem zagotovi seznam spletnih strani, kjer lahko 
pridobijo več informacij, opozori zlasti na www.ess.gov.si, 
kjer lahko najdejo veliko opisov služb in kaj je potrebno za 
opravljanje le-teh. Za vsako službo je tudi zagotovljena 

povprečna plača, razdeljena po regijah.  

 

Tveganja 

in 
priporočila 

 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste si razdelili delo v skupini? 
 Na kakšen način ste ustvarili svojo bazo podatkov?  

 Kje ste iskali informacije? 
 Ste preverili informacije pri viru?  
 Kako bi lahko uporabili svojo bazo podatkov? 
 Katere kriteriji bi uporabili pri izbiri univerze?  
 Kateri kriterij je za vas najbolj pomemben, tj. 

odločilen?  
 

Ustrezni vir informacij:   

Službe 
www.ess.gov.si 
www.mojedelo.com 
www.delonauro.si 
www.mojazaposlitev.si 

Študentje 
www.studentski-servis.com 
www.studentski.si 
stud-serv-mb.si 
www.mservis.si 
www.mestomladih.si 

Kariera 
www.kariera.si 

Svetovanje 
esvetovanje.ess.gov.si 

Testi 
www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako 

Izbire fakultet 
www.mestomladih.si 

Uporabni 
namigi 

www.europass.si 
 

 

Uporaba v 
Ta vaja je primerna za višje letnike (tiste, ki zapuščajo 
šolo), da bi lahko našli svoj položaj na trgu univerz in 
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razredih posledično trgu dela. Zaradi svoje narave bi ustrezal 

razrednim uram; lahko se uporabi tudi pri urah 
računalništva (ustvarjanje podatkovnih baz).  

Navdih  

Opombe  
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USTVARJANJE PODATKOVNE BAZE  

Starostna 
skupina 

Srednja šola, višji letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Obdelovanje informacij 

 

Cilj 

1. Bolje spoznati vsebino domače knjižnice in 

videti, katere določene bralne izdelke ponuja 
(pomembne za maturo)   

2. Urediti domačo knjižnico  

3. Naučiti se ustvariti in dokumentirati 
informacijski sistem 

Čas 

Domača naloga (samo navodila, 5 minut)  

Preverjanje domače naloge pri naslednji učni uri – 10 
do 20 minut.  

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Nič posebnega ni potrebnega; učitelj ima lahko 
računalnik za preverjanje digitalnih dostavljenih 
podatkovnih baz.  

Opis 

1. Učitelj sporoči razredu, da bodo za eno od prihodnjih učnih ur 
(naj da obvestilo vsaj 1 teden prej!) dobili nenavadno nalogo: 
"Vaša naloga bo, da vašo domačo knjižnico dobro uredite. 

Organizirati boste morali knjige, ki jih imate; kako, je povsem 
odvisno od vas! Edina stvar, ki jo bom zahteval od vas, je 
dokaz, zapis o tem, kaj ste storili. Mogoče je, da bi želeli delati z 

vašim sistemom še naprej, tako da moram imeti idejo, kako 
knjižnica izgleda - na urejen način." Učitelj poskrbi, da razred 
bolj ali manj razume, kaj želi, in odgovarja na morebitna 
vprašanja. Če učenec neposredno vpraša, kako se lotiti naloge 
(kakšno hierarhijo naj uporabi, ali je treba knjige fizično urediti 
ali bo dovolj urejen seznam), se učitelj izmika tako, da pravi, da 
se vsak posameznik odloči, kaj bo storil - ena in edina rešitev 
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ne obstaja v tem primeru.  

2. Učitelj opozori razred, da so pozorni na vse knjige, ki bi prišle 
prav pri pripravah za maturo (pripravi bralne sezname) - so jih 
že prebrali ali pa jih še morajo?  

3. V eni izmed naslednjih učnih ur (na dogovorjeni rok), pregleda 
učitelj rezultate. Očitno je, da so se učenci lotili naloge na več 
načinov: Nekateri lahko prinesejo fotografijo lepo urejene 
knjižnice; drugi seznam naslovov ali resnično bazo podatkov, 

narejeno s programsko opremo. Učitelj lahko zahteva od 
nekaterih posameznikov, da delijo s svojimi prijatelji, kako so se 
lotili naloge (upravičen je izbor različnih pristopov). Prav tako 
sprašuje ali obstajajo kakšne knjige na seznamu, ki bi bile 

primerne za priprave na maturo - ali njihovo število zadostuje in 
kako nameravajo učenci nadaljevati?  

4. Učitelj lahko izpostavi svoje učence in jih prosi, da uporabijo 

svoje baze in poiščejo določen naslov, recimo, Oliver Twist, ali 
pisatelja in njegova dela, v svoji knjižnici, poezijo, biografije, 
naslove v tujih jezikih, itd. To bi moralo prikazati učencem, kako 
dobro deluje njihova baza podatkov.  

Tveganja in 
priporočila 

Ta vaja je namenjena za književnost, vendar pa bi se 
lahko uporabljala tudi pri pouku glasbe. Z besedo 
"knjižnica" bi tako mislili fizično zbirko nosilcev zvoka 

(zgoščenke, morda celo kasete!). V glasbenem razredu 
lahko učitelj zahteva od svojih učencev, da organizirajo 
svojo glasbo, ki jo hranijo na svojih računalnikih (ali 

drugih napravah); dejavnost je lahko tudi izhodišče za 
razpravo o etiki (nalaganje glasbe iz spleta brez plačila) 
in avtorskih pravic. Primer vprašanja: "Koliko albumov 
imate originalnih in koliko je piratskih?  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Kako ste se lotili naloge? Koliko časa je trajalo? 
 Ste naleteli na naslov, ki je ulovil vašo pozornost? 
 Ste morali poiskati pomoč?  

 Ali ste se odločili za sistem?  
 Na čem je vaše razvrščanje temeljilo? 

 Kako ste obdelali vaše baze podatkov?  
 Kakšen sistem za shranjevanje ste izbrali? 
 Kako se zdaj znajdete v vašem sistemu?  
 Ali je jasno samo vam ali bi ga lahko uporabljali tudi 

drugi? 
 Ste izvedeli kaj pomembnega? 

 Kaj bi lahko naredili bolje naslednjič? 
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 Kako delate s svojimi določenimi knjigami?  

Uporaba v 
razredih 

Materni jezik (književnost) glasbeni pouk  

Navdih  

Opombe 
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VEDETI, KAJ JEŠ 

Starostna 
Skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pridobivanje in 
sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 
informacij 

  

Uporaba podatkov v 

praksi  

Cilj 

 zavedati se, kako pomemben in uporaben je 
lahko učeni predmet  

 dobiti pregled nad sestavinami hrane in 
kaloričnimi vrednostmi  

 uporabiti priporočila, ki se nanašajo na škodljivo 
hrano in zdravi stil življenja  

 pripraviti jedilnik posebej za stranko  

Čas 2 x 45 minut 

Lokacija Notranji prostori  

Viri in 
materiali Delovni list: Navdih za učitelje 

Opis 

1) Učitelj predava aktualno temo (prehrana, dieta, tabela kaloričnih 
vrednosti, dnevni razpored obrokov), poudarja enakomerno rast 

števila predebelih ljudi, vključno otrok. Glavni razlogi za to žalostno 
stanje so nepravilno prehranjevanje, napačni razpored obrokov, 
prekomerno uživanje sladkarij in pomanjkanje gibanja. (Pomni: Na 
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češki televiziji so bile oddaje Kaj lahko poješ; mogoče so na voljo 

tudi kakšne oddaje v slovenskem jeziku.) 
2) Učitelj poda informacije o pravilni prehrani in času obrokov čez dan. 

Ne razkrije klasične strukture zajtrka, dopoldanske malice, kosila, 
popoldanske malice in večerje, ter da bi se morale kalorične 
vrednosti obrokov manjšati od zajtrka naprej. 

 
3) Nato učitelj poda razredu praktično nalogo: »Predstavljajte si, da 

ste trener v fitnes centru in pride stranka do vas ter si želi izgubiti 
težo. Poda vam osnovne osebne informacije in morate mu narediti 
dnevni jedilnik za tri tedne. Uporabiti morate svoje znanje o 
prehrani, upoštevajoč njegov splošen položaj.« 

 

4) Učitelj razdeli kopije strankinih lastnosti – starost, višina, teža in 
zahtevano znižanje le-te, fizične dejavnosti, zdravstveni pogoji in 
omejitve. Učenci bi morali izračunati ITM (Indeks telesne mase), BM 
(bazalni metabolizem) BMR (tj. http://www.bmi-calculator.net/bmr-
calculator/) za dnevni vnos kalorij (Harris Benedict enačba). 

 
5) Učenci nato naredijo dnevni jedilnik za tri tedensko obdobje, kot je 

bilo zahtevano. Morajo določiti obroke (učitelj ne pove, koliko 
obrokov bi moralo biti) in določiti njihovo hranljivo vrednost 
(kalorije), upoštevajoč sestavine (http://www.nutritionvalue.org/, 
http://www.myfitnesspal.com/recipe/calculator). 

 

6) V razredu učitelj obravnava z učenci njihove izbire hrane za različne 

tipe strank. Lahko izbere najboljše in najslabše delo, na katerih 
lahko razprava temelji, ali pa lahko prosi razred, da prinesejo pisna 
poročila. Učitelj nato komentira vsako poročilo.  

 

7) Učenci lahko delajo vsak zase ali v skupinah; priporočljivo je, da se 
pripravi vsaj tri različne profile strank. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Učitelj pripravi profile strank za svojo uporabo. 
Ni potrebno vključiti vsa živila; kar je pomembno, 

je hranilna dnevna vrednost (npr. jedilnik zmanjšan 

na 13,000 kJ – glej spodaj).  
Učitelj lahko poda stranki nerealistična 
pričakovanja: izgubiti preveč teže hitro (1 mesec), 
brez vaje. Učenci bi morali zavrniti pomoč. Učitelj 
bi se moral posvetovati s svojimi učenci vsaj 
enkrat, preden oddajo svoje delo.  

Povratne 
Vprašanja za razpravo:   
 Kako ste ustvarili splošni profil stranke?  
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informacije  Katere informacije, ki ste jih izvedeli v razredu, 

ste uporabili pri izdelavi jedilnika?   
 Kaj je bilo najtežje pri oblikovanju jedilnika? 

Uporaba v 
razredih 

Biologija, zdravstvena vzgoja, telesna vzgoja 
(teorija), državljanska vzgoja  

Navdih  

Opombe  
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Delavni list: NAVDIH ZA UČITELJE 

 
 

Vzorčni dnevni jedilnik za g. Janeza Kovača 

 Moški, starost 28 , 192 cm, 100 kg; idealna teža 
85 kg 

 Povprečna fizična aktivnost; rehabilitacija po 
operaciji – plavanje dvakrat na teden 

 ITM 28 – kategorija prekomerna teža, blizu 

debelosti stopnje 1  
 Tekmovalec v motokrosu; operacija vezi v levem 

kolenu, trajna poškodba ramenskih vezi; bo šel 
na vadbo v fitnes trikrat na teden  

 BM: 2217 kcal (9259 kJ) 
 Vaš BMRp (optimalna dnevna poraba energije) je 3762 kcal 

(15740kJ). Jedilnik bo narejen za 13000 kJ. 

Ponedeljek – Teden 1 

 Količina (g ali #) Energija 
(kJ) 

 

% 

Zajtrk 

Popečen rženi kruh 3 1515  

Med 30 408  

Maslo 20 520  

Banana 150 400  

Skupaj  200 2043 21.84 

Dopoldanska malica 

Piškoti s sezamom in rozinami  50 1846  

Skupaj 50 1846 14.18 

Kosilo 

Piščančja prsa 150 780  

Krompir 150 450  

Sončnično olje 10 553  

2 paradižnika 300 310  



 
 

KOMPETENCA ZA ISKANJE IN UPRAVLJENJE INFORMACIJ / DEJAVNOSTI                                             215 

 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

 

Skupaj 610 2093 16.08 

 

 
 
 

Popoldanska malica 

Danski modri sir 100 750  

3 polnozrnate štručke 180 2751  

Skupaj 280 3501 26.90 

Večerja 

Misliji z mlekom 100 1700  

Sadna solata – korenje + 
jabolka 

300 632  

Mandarine  300 400  

Skupaj  700 2732 20.99 

Vsota skupaj 1840 13015 100 
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VERA 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pridobivanje in 

sprejemanje 
informacij 

 

Obdelovanje 

informacij 

 

Izmenjava 

informacij 

 

Cilj 
9) Razmisliti o vsebini informacij in jo povezati s tem, 

kar že veste  
10) Obdelovati informacije po navodilih  

Čas 15 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Delovni listi: Budizem, Hinduizem, Krščanstvo, 
Judovstvo, Islam, Taoizem  

Opis 

1) Učitelj razreže delovne liste v kartice in jih dobro premeša; število 
kompletov naj se ujema s številom učencev. Učence razdeli v 
skupine, vsaki skupini da komplet kartic. Ker je ta vaja tekmovalna, 

je bolje, da kartice razdeli obrnjene narobe. Ko so vse skupine 
pripravljene, učitelj pove zahteve, po katerih bi naj razdelili 

informacije:  
 

o Skupaj dajte kartice, ki pripadajo posamezni veri. 
o Razvrstite kartice po kategorijah (verske »knjige«, liki, 

simboli, kraji čaščenja).  

 
2) Ko čas poteče in/ali ko so skupine končale delo, se rezultati 

preverijo in uspešne skupine se pohvali. Dejavnost se lahko zaključi 
s kratko razpravo.  
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Tveganja in 
priporočila 

Učenci lahko uporabijo katerikoli vir informacij. Učitelj 
lahko doda navodila, da naredijo še več kartic za vsako 
vero.  
 
V primeru, da je dejavnost tekmovalna, naj ima učitelj 
na voljo majhno nagrado.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo:  
Ste se naučili kaj s to dejavnostjo?  
Kaj ste dosegli, zahvaljujoč tej dejavnosti? 

Uporaba v 
razredih 

Družbene vede, religija  

Navdih bbc.co.uk/schools/religion 

Opombe 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
218                                    PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

www.softskillsatclass.eu 

 

Delovni list: BUDIZEM 

 
 

 

 
 
 
   

 
 
 
 

 

TEMPELJ 
 

 

 

DHARMAČAKRA 
 

 

 
PET ELEMENTOV 

(SKANDHAS) 

 
 

 

 

 
BUDA 

 

 

 
NESKONČNI VOZEL  
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Delovni list: HINDUIZEM 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

MANDIR 
 

 

 

AUM 
- 

NAJSVETEJŠI GLAS 

 

 
 

VEDAS 

– 

SVETO ZNANJE  

 
 

 
BRAHMA 

 

 

 
DIYA 

- 

OLJNA SVETILKA 
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Delovni list: KRŠČANSTVO 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

CERKEV 
 

 

 

IHTIS 
 

 

 
 

BIBLIJA 
 

 
 
 

 
 

SVETA TROJICA 
 

 

 
 

KRIŽ 
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Delovni list: JUDOVSTVO 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SINAGOGA 
 

 

 

DAVIDOVA ZVEZDA 
 

 

 
TORA  

 
 
 

 
 

 
JAHVE 

 

 

 
MENORA 

 

 

                                                                               
 
 
 
 

 
 



 
 
222                                    PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 
 

www.softskillsatclass.eu 

 

Delovni list: ISLAM 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

MOŠEJA 
 

 

 

POLMESEC Z ZVEZDO 
 

 

 

KORAN 
 

 
 

 

ALAH 
 

 

 

MISHABA 
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Delovni list: TAOIZEM 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TEMPELJ 
 

 

 

JING JANG 
 
 

 
 
 

 

 
DAODEDŽING 

 

 

 
LAODZI 

 

 

 
POTOVANJE 
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ŽIVE ČRKE 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Obdelovanje 

informacij 

  

Uporaba podatkov 

v praksi  

 

Izmenjava 

informacij 

 

 

         

Cilj 1) Zagotoviti prijetno prizorišče za nadaljnje delo  

Čas 10 minut 

Lokacija Notranji prostori 

Viri in 
materiali 

Fotoaparat  
Tematska beseda, ki se navezuje na razred  

Opis 

1. Učitelj prosi učence, da zapustijo svoje mize in se zberejo 
skupaj pred tablo.   

2. Predstavi nalogo:  

"V naslednjih petih minutah je vaša naloga, da sodelujete in z 

uporabo vaših teles izpišete besedo, ki je ključna temu, s čim se 
zdaj ukvarjamo pri učni uri. Beseda je INFORMACIJA." (Učitelj 
izbere besedo, ki se navezuje na lekcijo.) 

3. Učitelj zapiše besedo INFORMACIJA na tablo, prepriča se, da 
je vsem jasno, kar morajo narediti, začne meriti čas, učenci 
začnejo z dejavnostjo.  

Če imajo kaj težav, učitelj spodbudi skupino. Ko je beseda 
predstavljena, je formacija fotografirana (učenci lahko slikajo tudi s 
svojimi telefoni in ohranijo fotografijo za zanamce).  
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4. Učitelj se vsem zahvali, da so se potrudili in pošlje učence 
nazaj za svoje mize. Lahko sledi kratka razprava o dejanju 
– kako jim je bilo všeč, kdo je storil kaj, kaj je bilo lahko in 
kaj težko, itd.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Učitelj mora izbrati besedo (izraz/pojem), ki se 
navezuje na razred vnaprej (npr. FOTOSINTEZA, 
MEDMET, PRAŠTEVILA), upoštevati mora število 
učencev (razdeljeni v skupine?). Beseda naj ne bo 

preprosta, črko naj sestavi en ali dva učenca največ. 
Naglasna znamenja se lahko ignorira.  

Alternativa 1  
Učitelj ne poda besede, ampak prosi razred, da 
izpišejo besedo, ki predstavlja definicijo, ki jim jo bo 
povedal. Npr.: Vaša naloga je, da izpišete ime 
številke, ki je deljiva samo z številko 1 in s sami 

seboj. (praštevila)   
 

Alternativa 2 

Učitelj prosi razred, da izpiše besedo, ki se navezuje 
na to, kar se trenutno učijo v razredu; mora biti zanj 

razumljiva. Učenci se zberejo skupaj, razmislijo o 
predmetu, se strinjajo z besedo in jo fizično 

predstavijo. Učitelj naj stoji dovolj stran od procesa in 
se naj namerno pusti v nevednosti. Tako bo prisoten 
element presenečenja, možno celo odkritje. Ko je 
beseda in/ali izraz predstavljena, učenci pokličejo 
učitelja, da jo prebere.  

Verzija živih črk je najbolj učinkovita, da si 
zapomnimo misel učne ure, ker morajo učenci sami 

obnoviti, kaj so se naučili.   

Povratne 
informacije 

Primer – beseda dATAbAzE 
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Uporaba v 
razredih 

Vaja je primerna za vsak predmet kot kratka 
spodbuditev.  

Navdih 
 
 

Opombe  

 


