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I. OSNOVNI PODATKI 

 

Osnovna šola: 

OSNOVNA ŠOLA 

SVETI TOMAŽ 

Oddelek: 

8. a 

Učitelji, ki izvajajo učno enoto: 

 Barbara Colnarič 

  Kristina Hekić 

 Tadeja Vrbnjak Zorman 

 Irma Murad 

 Drago Slavinec 

 

Število ur: 9 

 

Datumi izvedb: 

13. 5. 2021 

20. 5. 2021 

2. 6. 2021  

 

 

Naslov učne enote: Ali lahko doma izdelam razgradljiv lonček za sajenje rastlin 

Cilji in standardi iz UN po predmetih: 

Predmet 1: KEM 

Cilji:  

- spoznajo nekaj primerov sinteznih polimerov ogljikovodikov ter 

njihovih lastnosti v povezavi z uporabo in vplivi na okolje,  

-razmišljajo o preprečevanju oziroma zmanjševanju vplivov 

ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje in se zavedajo 

pomena recikliranja odpadkov.  

Standardi: 

-Pozna škodljive vplive uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov na 

okolje ter ukrepe za njihovo preprečevanje. 

Predmet 2: MAT 

Cilji:  

 razberejo podatke iz prikazov in jih interpretirajo. 

 razvijajo kritični odnos do interpretacije rezultatov. 

 spoznavajo uporabnost matematike v vsakdanjem 

življenju. 

 razvijajo matematično mišljenje: abstraktno-logično 

mišljenje in geometrijske predstave. 

Standardi: 

 pozna in uporablja načine zbiranja, strukturiranja in 

predstavljanja podatkov, 

 se kritično opredeli do interpretiranih podatkov. 

Predmet 3: BIO 

Cilji: 

 zmožnost za uporabo pridobljenega znanja v 

vsakdanjem in družbenem življenju (osebne in 

Standardi:  

 poznavanje temeljnih bioloških konceptov. 
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družbene odločitve na podlagi kritične presoje 

informacij), 

 ozaveščenost o nujnosti trajnostnega razvoja in 

razumevanja družbene in lastne odgovornosti za 

prihodnost ekosistemov in biosfere. 

 

 

Vključeni predmeti: 

• BIO 

• MAT 

• KE 

• RU 

 

Druga oblika izvedbe: 

• Dan dejavnosti  

Uporabljena digitalna orodja: 

  Padlet 

  Idea Board 

 Jamboard 

 Tricider  

 Microsoft Teams 

 Microsoft Forms  

Izbrane STEM-kompetence (2): 

• REŠEVANJE PROBLEMOV 
• INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST 
• KOMUNIKACIJA 
• SODELOVANJE 
• SAMOURAVNAVANJE 
• KRITIČNO MIŠLJENJE 
• METAKOGNITIVNE VEŠČINE 

• PREDMETNE VEŠČINE/KOMPETENCE 

Uporabljena načela načrtovanja STEM-

učne enote: 

• REŠEVANJE PROBLEMOV 
• PREDMETNA IN MEDPREDMETNA ZNANJA 
• INŽENIRSKI PRISTOP 
• SMISELNA RABA TEHNOLOGIJE 
• REALNE, ŽIVLJENJSKE SITUACIJE 

• USTREZNE UČNE METODE 
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II. POTEK IZVEDBE 

 

1. korak - orientiranje: IZBIRA REALNEGA PROBLEMA (svetovnega/lokalnega) SODOBNE DRUŽBE POVEZANEGA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA  

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 1 

Čas trajanja: 90 min 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Irma Murad 

•  Barbara Colnarič 

•  Drago Slavinec 

• Tadeja Vrbnjak 

Zorman 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• KEM 

• NARAVOSLOVNI 

DAN 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

•  Kritično mišljenje 

 

 

Dejavnost 1. Samovrednotenje veščine  

 

Dejavnost 2. Ogled videoposnetka 

PROBLEMATIKA ODPADKOV IN 

POSLEDICE  

 

Dejavnost3. Zbiranje idej o prekomerni 

uporabi plastike  

 

Dejavnost 4. Zapis namenov in kriterijev 

za veščini komunikacija in kritično 

mišljenje.  

 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Izpolnjen anketni vprašalnik o 

samovrednotenju veščin v Forms.  

Zapisane ideje o prekomerni rabi plastike v 

Jamboard.  

Zapisi namenov in kriterijev za veščini 

komunikacija in kritično mišljenje v 

Jamboard.  

 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno informacijo  
7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

• Microsoft Forms 7A 

• Jamboard 4A, 4C 

• Jamboard  1C, 2C, 4A, 4C 

  

*4C Padlet: če načrtujemo uporabo Padlet-a kot interaktivnega okolja za razredno diskusijo 
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2. korak – konceptualizacija: ISKANJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 2 

Čas trajanja: 60 min 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

•  Drago Slavinec  

• Barbara Colnarič 

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• Naravoslovni dan 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

•  Komunikacija 

 

Dejavnost 5. Zbiranje idej, kako doma 

izdelati razgradljiv lonček za sajenje 

rastlin  

 

Dejavnost 6: Poročanje učencev  

 

Dejavnost 7: Oblikovanje kriterijev 

uspešnosti za izdelek  

Z učenci oblikujemo kriterije uspešnosti za 

izdelek.  

 

Dejavnost 8. Razvrstitev v skupine glede 

na zbrane predloge rešitev.  

Učenci se razvrstijo v skupine glede na 

izdelke. V vsaki skupini določimo vodjo in 

učenca, ki bo predstavil rešitev skupine.  

 

Dejavnost 9. Skupine iščejo rešitve.  

Učenci se pri pouku v šoli povežejo, 

sodelujejo, diskutirajo, si pomagajo, iščejo 

najboljše rešitve. Skupine nadgradijo 

izdelavo, pripravo, izdelavo izdelka.  

Upoštevajo kriterije uspešnosti, pri čemer 

komunicirajo drug z drugim. 

Skupine zapisujejo rešitve v skupen 

dokument. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Zapisane ideje, kako narediti razgradljiv 

lonček v IdeaBoardz.  

Zapisani kriteriji uspešnosti v Jamboardu.  

Zapis idej po skupinah v Jamboardu.  

 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno 

informacijo  
7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

• IdeaBoardz 4A 

•  Jamboard 2 A, 2C 

• Jamboard (3, 4, 5, 6)  (A, 

C) 

 



                                                                     
 
 
 

Sprotna priprava je delovno gradivo. Tekom projekta jo bomo po potrebi dopolnjevali in nadgrajevali. 

 

 

 

 

3. korak – raziskava: PREIZKUŠANJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti:3 

Čas trajanja: 120 min 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Barbara Colnarič 

• Tadeja Vrbnjak 

Zorman 

• Kristina Hekić 

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

•  Naravoslovni dan 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

•  Komunikacija 

 

Dejavnost 10. Izdelajo izdelek v skupini 

Opozorilo: 

 Pri izdelovanju izdelka upoštevajo 

pravila varnega dela. 

 Nastajanje izdelka sproti 

fotografirajo, lahko posnamejo tudi 

film. 

 

Dejavnost 11. Preizkušajo uporabnost 

izdelka 

Preizkušajo uporabnost izdelka, zbirajo 

podatke, opazujejo, fotografirajo, izpolnijo 

opazovalni list.  

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Fotografije, posnetki izdelkov učencev v šoli 

(naložijo v M. Teams).  

Opazovalni list.  

 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno informacijo  
7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

•  Microsoft Teams 4, 5, 6 A 

 

 

 

4. korak – sklepanje: VREDNOTENJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 4. 

Čas trajanja: 135  min 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Barbara Colnarič 

• Tadeja Vrbnjak 

Zorman 

• Kristina Hekić 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

Dan dejavnosti 

  

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

•  Komunikacija 

 

Dejavnost/-i (naslov) 

Dejavnost 12. Obdelava zbranih 

podatkov o preizkušanju izdelka 

Zbrane podatke uredijo v Excellu, obdelane 

podatke shranijo v M. Teams, ugotovitve 

zapišejo v Padletu.  

 

Dejavnost 13. Izdelava predstavitve 

izdelka in poročanje 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno informacijo  
7. samovrednotenje  

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

•  Microsoft Teams 5 A, 5B 

• Padlet 5A 

• Padlet 7A 
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 Učenci izdelajo predstavitev izdelkov. Če 

delajo v skupinah naredi skupina eno 

predstavitev.  

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Excelov dokument – naložijo v M. Teams.  

Ugotovitve zapišejo v Padletu 

Predstavitve izdelkov v Padletu.  

 

8. vrstniško vrednotenje 

 

5. korak – diskusija: RAZPRAVLJANJE O REŠITVAH 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 5 

Čas trajanja: 45 min 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Kristina Hekić 

• Tadeja Vrbnjak 

Zorman 

•  Barbara Colnarič 

• Drago Slavinec 

• Irma Murad 

 

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• Dan dejavnosti 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

•  Kritično mišljenje 

 

Dejavnost14: Vrednotenje izdelka in 

samovrednotenje kriterijev uspešnosti 

izdelka 

Učenci diskutirajo o izdelkih, jih vrstniško 

vrednotijo, sošolcem postavljajo vprašanja, 

podajajo povratne informacije.  

 

Učenci kritično razmišljajo o predstavljenih 

izdelkih oziroma argumentirajo uporabnost 

njihovega izdelka.  

 

Učenci samovrednotijo izdelek glede na 

kriterije uspešnosti v Tricider.  

 

Dejavnost 15. Samovrednotenje 

kriterijev uspešnosti veščine 

Učenci samovrednotijo kriterije uspešnosti 

veščine komunikacije in kritičnega mišljenja 

v Microsoft Forms.  

 

Vsak učenec primerja svoje rezultate 

samovrednotenja na začetku in na koncu 

sklopa ter v Tricider označi, pri katerih 

kriterijih je bil ob koncu sklopa uspešnejši.  

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

3. postavljanje vprašanj  
4. razredna diskusija  
5. podajanje povratne 

informacije  
6. odziv na povratno informacijo  
7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

•  Padlet 3, 4, 5, 6 A 

•  Tricider 7 A 

• M. Forms 7, 8 A, B 

• Tricider 7A 
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Iz samovrednotenja za razred učenci 

razberejo podatke iz prikaza iz M. Forms ter 

podatke interpretirajo.  

 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Argumenti učencev v Padletu. 

Samovrednotenje kriterijev uspešnosti 

izdelka v Tricider. 

Izpolnjeni vprašalnik o vrednotenju veščin v 

M. Forms.  

Samovrednotenje kriterijev uspešnosti za 

veščino v Tricider. 

 

● Podroben opis dejavnosti zapišemo v tabelo spodaj 
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III. NATANČNO NAČRTOVANJE STEM-UČNE ENOTE OZ. DEJAVNOSTI 

(Opomba: za prečne veščine obarvamo modro) 

 

Korak 

OBLIKOVANO/NAČRTOVANO SKUPAJ Z UČENCI 

Nameni učenja: 
 
Učim/-o se: 

Učne dejavnosti (metode in oblike): 
- ime/naslov dejavnosti 
- opis dejavnosti učenca 
- priloge (oznaka, ime) 

Kriteriji uspešnosti: 
Uspešen/-a bom, ko bom: 
  
 

Dokazi (pridobljeni tudi z IKT): 
- ki izhajajo iz pogovorov med poukom 
- ki izhajajo iz opazovanj 
- izdelki 

1. - zbirati ideje za 
lonček, ki ga 
bom izdelal. 

- argumentirati, 
zakaj sem 
izbral 
določeno 
idejo. 

- razložiti 
uporabnost 
lončka. 

- argumentirati 
zakaj je 
potrebno 
poskrbeti za 
ločevanje 
odpadkov in 
zmanjšati 
količino plastike 
v domačem 
okolju. 

- razmišljati o 
različnih 
rešitvah 

- podajati 
informacije 
(besedne, 
slike) 

- razlagati. 
 

 

 

Dejavnost 1. Samovrednotenje 

veščine  

Učenci samovrednotijo poznavanje 

veščin komunikacije in kritičnega 

mišljenja v M. Forms na začetku 

2.sklopa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- iskal smiselne rešitve 
za reševanje 
problema.  

- izbrano rešitev znal 
argumentirati/zagovar
jati.  

- aktivno sodeloval pri 
soočenjih 

- aktivno izražal svoje 
mnenje 

- poslušal druge 
- aktivno sodeloval pri 

komunikaciji z 
drugimi. 

- izražal svoje mnenje 
- znal upoštevati in 

sprejemati ideje 
drugih.  

- poslušal druge 
- prepričljivo predstavil 

izdelek sošolcem. 
 

 

Dejavnosti v spletni učilnici. 

 
 

 

Dejavnost 1. Izpolnjen vprašalnik o poznavanju veščin v Microsoft 

Forms.  
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Dejavnost 2. Ogled videoposnetka o 

PRIBLEMATIKI ODPADKOV IN 

POSLEDICAH  

Učenci si ogledajo videoposnetek. 

https://www.youtube.com/watch?v=5B

NHeQP3i9Y 

Učenci z učiteljico diskutirajo o 

videnem ter razmišljajo o povezavi s 

predstavljenimi idejami na začetku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dejavnost 2. Ogled videoposnetka. 
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Dejavnost3. Zbiranje idej o 

prekomerni uporabi plastike  

Učenci razmislijo in vsak zase 

zapišejo, kako lahko sami prispevajo k 

zmanjšanju odpadkov v domačem 

okolju. Svoje ideje zapišejo v Idea 

Boardz.  

Med zapisanimi idejami izberejo eno, s 

katero se najbolj poistovetijo.  

Svojo izbrano idejo argumentirajo, 

utemeljijo svojo odločitev.  

https://ideaboardz.com/for/PROBLEM

ATIKA%20PLASTIKE/3877726 

Učiteljica jih usmeri v razmišljanje, kje 

se pojavi plastika pri spomladanskih 

opravilih na vrtu in kako bi zmanjšali 

uporabo te plastike – lončkov za 

sajenje rastlin.  

 

 

 

Dejavnost 4. Zapis namenov. 

Kriterijev.  

Učenci soustvarijo namene učenja in 

kriterije uspešnosti. Zapišejo jih v 

Jamboard.  

https://jamboard.google.com/d/17fegV

xRB4ykxI3M5_Xz2BT2Tr4uGHz6uKh6

eqNc-U5s/viewer  

 

Dejavnost 3. Zapis idej v skupen dokument IdeaBoardz. 

 

 
 

 

 

 

Dejavnost 4. Zapisani nameni in kriteriji v skupnem dokumentu v 

Jamboard. 
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2.  
 

- podajati 
informacije 
(besedne, 
slike) 

- razlagati. 
- predstaviti 

svoje ideje 
- sodelovati pri 

izdelavi 
kriterijev 
uspešnosti 

 

 

 

Dejavnost 5. Zbiranje idej, kako  

izdelati razgradljiv lonček za sajenje 

rastlin  

Učenci s pomočjo spletnih virov 

poiščejo ideje o izdelavi razgradljivega 

lončka za sajenje rastlin v  Jamboard. 

Zapišejo ime lončka, material potreben 

za izdelavo in postopek izdelave, 

dodajo skico/sliko ter vire, kje so našli 

ideje.  

https://jamboard.google.com/d/12jiv

h4VS4eFtz5eZvQcuW5OY2yNZwo4pe4

X-xjwM4Ik/viewer?f=0  

 
 

 

 

 

 

- aktivno sodeloval pri 
komunikaciji z drugimi 
sošolci, učitelji.  

- izražal svoje mnenje 
- Znal upoštevati in 

sprejemati ideje 
drugih.  

- poslušal druge 

-  
 
 

 

 Izdelal bom lonček, 

ki bo uporaben. 

 prepričljivo bom 

predstavil izdelek 

sošolcem. 

  izdelal bom 

izdelek iz 

Dejavnost 5. Zapis idej v skupen dokument Jamboard. 
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materiala, ki ga 

najdem doma. 

 Izdelal izdelek iz 

materiala, ki bi ga 

drugače zavrgel. 

 Izdelal 

lonček/posodico, ki 

bo v naravi 

razgradljiva. 

 Si bom pri zbiranju 

idej pomagal s 

spletom ali drugimi 

viri. 

 uporabil bom 

znanje biologije 

 Upošteval bom 

pravila varnega 

dela z orodji 

 Uspešno predstavil 

svoj izdelek 

sošolcem. 

 Bom svoj izdelek 

poimenoval. 

 Bom opazoval 

razgradljivost 

svojega lončka. 
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Dejavnost 6: Poročanje učencev  

Učenci poročajo o svojih idejah. Pri 

poročanju: 

 Izdelek poimenujejo. 

 Predstavijo skico svojega 

izdelka. 

 Predstavijo material, ki ga 

bodo uporabili. 

 Opišejo postopek, kako bi ga 

naredili. 

 Predstavijo spletne vire, kje so 

iskali informacije.  

Učenci postavljajo vprašanja o 

izdelavi, učiteljica poda povratne 

informacije.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dejavnost 6: Fotografije in posnetki predstavitev.  
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Dejavnost 7: Oblikovanje kriterij 

uspešnosti za izdelek  

Z učenci oblikujemo kriterije 

uspešnosti za izdelek v Jamboardu.  

https://jamboard.google.com/d/17fegV

xRB4ykxI3M5_Xz2BT2Tr4uGHz6uKh6

eqNc-U5s/viewer?f=2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnost 8. Razvrstitev v skupine 

glede na zbrane predloge rešitev.  

Učenci se odločajo, kateri lonček jim je 

bil všeč in bi ga izdelali ter zapišejo 

argument, zakaj so se tako odločili. 

Učenci se razvrstijo v skupine. V vsaki 

skupini določimo vodjo in učenca, ki 

bo predstavil rešitev skupine.  

https://jamboard.google.com/d/12jivh4

VS4eFtz5eZvQcuW5OY2yNZwo4pe4

X-xjwM4Ik/viewer?f=17  

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnost 7: Zapisani kriteriji uspešnosti za izdelek v Jamboardu.  

 
 

 

 

 

Dejavnost 8. Razvrstitev skupin.  

 

https://jamboard.google.com/d/17fegVxRB4ykxI3M5_Xz2BT2Tr4uGHz6uKh6eqNc-U5s/viewer?f=2
https://jamboard.google.com/d/17fegVxRB4ykxI3M5_Xz2BT2Tr4uGHz6uKh6eqNc-U5s/viewer?f=2
https://jamboard.google.com/d/17fegVxRB4ykxI3M5_Xz2BT2Tr4uGHz6uKh6eqNc-U5s/viewer?f=2
https://jamboard.google.com/d/12jivh4VS4eFtz5eZvQcuW5OY2yNZwo4pe4X-xjwM4Ik/viewer?f=17
https://jamboard.google.com/d/12jivh4VS4eFtz5eZvQcuW5OY2yNZwo4pe4X-xjwM4Ik/viewer?f=17
https://jamboard.google.com/d/12jivh4VS4eFtz5eZvQcuW5OY2yNZwo4pe4X-xjwM4Ik/viewer?f=17
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Dejavnost 9. Skupine iščejo rešitve.   

 Učenci se razvrstijo v 5 skupin:  

1. Skupina: lonček iz jute in 

kokosovih vlaken, 

2. Skupina: lonček iz jajčnih lupin in 

bananinih olupkov 

3. Skupina: lonček iz wc rolic in 

časopisnega papirja 

4. Skupina: lonček iz papirnatih 

brisač in sladkorja/moke 

5. Skupina: lonček iz bioplastike  

 

Učenci se pri pouku v šoli povežejo, 

sodelujejo, diskutirajo, si pomagajo, 

iščejo najboljše rešitve. Skupine 

nadgradijo izdelavo, pripravo, izdelavo 

izdelka.  

Upoštevajo kriterije uspešnosti, pri 

čemer komunicirajo drug z drugim. 

Skupine zapisujejo rešitve v skupen 

dokument v Jambordu.  

https://jamboard.google.com/d/12jivh4

VS4eFtz5eZvQcuW5OY2yNZwo4pe4

X-xjwM4Ik/viewer?f=17  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dejavnost 9: Zapis idej po skupinah v Jamboardu.  

 

 

https://jamboard.google.com/d/12jivh4VS4eFtz5eZvQcuW5OY2yNZwo4pe4X-xjwM4Ik/viewer?f=17
https://jamboard.google.com/d/12jivh4VS4eFtz5eZvQcuW5OY2yNZwo4pe4X-xjwM4Ik/viewer?f=17
https://jamboard.google.com/d/12jivh4VS4eFtz5eZvQcuW5OY2yNZwo4pe4X-xjwM4Ik/viewer?f=17
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3. - sodelovati z 
drugimi. .. 

 
- podajati 

informacije 
(besedne, 
slike) 

- Izdelajo 
razgradljiv 
lonček 

- Opazujejo in 
zapisujejo 
opažanja 
 

 

Dejavnost 10. Izdelajo izdelek  

Skupine izdelajo izdelke. Upoštevajo 

kriterije uspešnosti za izdelavo izdelka.  

 

Opozorilo: 

 Pri izdelovanju izdelka 

upoštevajo pravila varnega 

dela. 

 Nastajanje izdelka sproti 

fotografirajo, lahko posnamejo 

tudi film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- iskal smiselne rešitve 
za reševanje 
problema.  

- Upošteval kriterije 
uspešnosti za izdelek 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnost 10. Fotografije, posnetki izdelkov. 
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Dejavnost 11. Preizkušajo 

uporabnost izdelka z zbiranjem 

podatkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Dejavnost 11. Opazovalni list.  
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V izdelek posadijo rastlino in jo 

prestavijo na šolski vrt. 

 

Preizkušajo uporabnost izdelka: 

opazujejo, kaj se dogaja z izdelkom in 

rastlino v izdelku,  fotografirajo, 

izpolnijo opazovalni list.  

Vsak dan izdelek z rastlino opazujejo 

ter ugotovitve zapisujejo.  

Opazovanje traja 1 teden.  

 

Opazovalni list: Priloga 1.  

- Opazoval 

razgradljivost lončka 

- Opazoval rast rastlin 

- Zapisoval opažanja 
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4. - podajati 
informacije 
(besedne, 
slike) 

- razlagati. 
- pogajati. 
- predstaviti 

svoje ideje 
- Aktivno 

sodelujejo pri 
predstavitvi 
izdelka 

 
 

 

 

 

 

Dejavnost 12. Obdelava zbranih 

podatkov o preizkušanju izdelka 

Zbrane podatke uredijo v Excellu, 

obdelane podatke shranijo v M. 

Teams, ugotovitve zapišejo v Padletu.  

https://padlet.com/tadejavrb

njak/g52ekvqv11d7x5zk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aktivno sodeloval pri 
soočenjih 

- izražal svoje mnenje 
- strpen 
- poslušal druge 

 

- zbrane podatke uredil, 

obdelal s programom 

Excel. 

 

- Interpretiral dobljene 

podatke. 

 

- Zapisal ugotovitve. 

 

- Iz zbranih podatkov 

razbral, kdaj se je 

lonček pričel razkrajati. 

 

- Iz zbranih podatkov 

razbral oceno 

razgradljivosti za 

lonček.  

-  

 

 

 

 

 

 

Dejavnost 12. Excelovi dokumenti shranjeni v M. Teams, Padlet.  

 

 
 

 

https://padlet.com/tadejavrbnjak/g52ekvqv11d7x5zk
https://padlet.com/tadejavrbnjak/g52ekvqv11d7x5zk
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Dejavnost 13: Izdelava predstavitve 

izdelka in poročanje 

Učenci izdelajo predstavitev izdelkov. 

Pedstavietv izdelajo po skupinah. 

Predstavitev izdelajo v Padletu, in  

posnamejo kratki film o nastajanju 

izdelka. 

V predstavitev vključijo tudi 

argumente, ali je njihov lonček 

razgradljiv, ali je izdelan iz materialov, 

ki jih imamo doma, ki bi jih sicer 

zavrgli, ali je njihov lonček uporaben.  

https://padlet.com/tadejavrbnjak/g52ek

vqv11d7x5zk  

 

 

 

 

 

Dejavnost 13. Predstavitve učencev – posnetki, fotografije, Padlet.  

  

 
 

 

https://padlet.com/tadejavrbnjak/g52ekvqv11d7x5zk
https://padlet.com/tadejavrbnjak/g52ekvqv11d7x5zk
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5. - analizirati 
informacije, 
probleme.  

- se odločati 
- sklepati/iskati 

zaključek. 
- Aktivno 

sodelujejo pri 

Dejavnost14: Vrednotenje izdelka in 

samovrednotenje kriterijev 

uspešnosti izdelka 

Učenci diskutirajo o izdelkih, jih 

vrstniško vrednotijo, sošolcem 

postavljajo vprašanja, podajajo 

povratne informacije.  

- znal reševati 
probleme 
vsakdanjega življenja. 

- izbrano rešitev znal 
argumentirati/zagovar
jati.  
 

Dejavnost 14.  

- Padlet  
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vrednotenju 
izdelkov 

 
 

 Ovrednotit
i svoje 
veščine 
komunicir
anja 
 

- razberejo 

podatke iz 

prikazov in jih 

interpretirajo 

-razvijajo kritični 

odnos do 

interpretacije 

rezultatov 

 

 

Učenci kritično razmišljajo o 

predstavljenih izdelkih oziroma 

argumentirajo uporabnost njihovega 

izdelka.  

»Glasujejo«, kateri izdelek jim je 

najljubši oziroma ustreza kriterijem 

uspešnosti za izdelek, tako da mu v 

Padletu dodajo »srčka«:  

Pod izbrani izdelek zapišejo argument, 

zakaj so se odločili za izbrani izdelek.  

https://padlet.com/tadejavrbnjak/g52ek

vqv11d7x5zk  

 

Učenci samovrednotijo kriterije 

uspešnosti za izdelek v Tricider.  

https://www.tricider.com/admin/2iT

auJRDChJ/4XHtpS7bGjD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se bom ocenil, kako 

sem se počutil pri 

komunikaciji s 

sošolci. 

 

-razbral podatke iz 

prikazov. 

-ko bom interpretiral 

dobljene podatke. 

 

 

https://padlet.com/tadejavrbnjak/g52ekvqv11d7x5zk
https://padlet.com/tadejavrbnjak/g52ekvqv11d7x5zk
https://www.tricider.com/admin/2iTauJRDChJ/4XHtpS7bGjD
https://www.tricider.com/admin/2iTauJRDChJ/4XHtpS7bGjD
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- Tricider 
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Dejavnost 15. Samovrednotenje 

kriterijev uspešnosti veščine 

Učenci samovrednotijo kriterije 

uspešnosti veščine komunikacije in 

kritičnega mišljenja v Microsoft Forms.  

 

Vsak učenec primerja svoje rezultate 

samovrednotenja na začetku in na 

koncu sklopa ter v Tricider označi, pri 

katerih kriterijih je bil ob koncu sklopa 

uspešnejši.  

https://www.tricider.com/admin/3KLkx9

bFMHB/AZJQL5iU235  

 

Dejavnost 15.  

- Vprašalnik v M. Forms.  

 

https://www.tricider.com/admin/3KLkx9bFMHB/AZJQL5iU235
https://www.tricider.com/admin/3KLkx9bFMHB/AZJQL5iU235
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- Tricider 
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IV. UČNO-DELOVNI LISTI ZA UČENCE (priloženi in oštevilčeni kot Priloga 1, Priloga 2 …) 

 

Priloga 1 

OPAZOVALNI LIST – RAZGRADLJIVI LONČEK NA VRTU 

DATUM LONČEK OCENA RAZGRADLJIVOSTI 

0-NIČ, 3-DELNO, 5-POPOLNOMA 

 

 

OPAŽANJA 

 1 (juta)   

 

2 (kokosova vlakna)   

 

3 (jajčne lupine)   

 

4 (bananin olupek + wc rolica + 

jajčna lupina) 

  

 

5 (sladkor)   

 

6 (moka)   

 

 

7 (wc rolice + časopisni papir) 

  

 

8 semenske bombice   

 

9 kontrola (lonček iz plastike)   
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OPAZOVALNI LIST – RAZGRADLJIVI LONČEK V UČILNICI 

DATUM LONČEK OCENA RAZGRADLJIVOSTI 

0-NIČ, 3-DELNO, 5-POPOLNOMA 

 

 

OPAŽANJA 

 1 (juta)   

 

2 (kokosova vlakna)   

 

3 (jajčne lupine)   

 

4 (bananin olupek + wc rolica + 

jajčna lupina) 

  

 

5 (sladkor)   

 

6 (moka)   

 

7 (wc rolice + časopisni papir)   

 

8 semenske bombice   

 

9 kontrola (lonček iz plastike)   
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V. EVALVACIJA STEM UČNE ENOTE 

1. Kakšni so dosežki učenca/-ev na področju kompetenc, ki smo jih razvijali pri STEM-učni enoti? 

 

ZBIRNIK IZBRANIH DOKAZOV UČENCEV (pridobljenih z IKT) za razvijanje izbranih STEM-kompetenc 

Opomba: Dokazi naj bodo vrednoteni v skladu z nameni učenja in s kriteriji uspešnosti na treh ravneh.  

 Korak, pri 

katerem je 

dokaz nastal 

1. raven 2. raven 3. raven 

 

1. 

Podan predlog učenca, kako zmanjšati uporabo plastike doma? (Ideaboardz) 

Učenec je podal preveč splošen 
predlog. 

Primer: Recikliram.  

Učenec je podal konkreten predlog. 

Primer: Ločevanje odpadkov. 

Učenec je podal več konkretnih 
predlogov. 

Primer. Ločevanje odpadkov in 
uporaba naravnih materialov.  

2. 

Poročanje učencev (Padlet) 

Predlog učenca ne ustreza kriterijem.  

Primer. 

 

Predlog učenca ustreza kriterijev, je 
pomanjkljiv.  

Primer. 

 

Predlog učenca ustreza kriterijem in je 
ustrezen.  

Primer. 

 

Izdelava izdelka 
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3. 

 

Izdelek je pomanjkljiv.   

Primer. Lonček ni razgradljiv.  

Izdelek ustreza večini kriterijev.   

Primer. Lonček je razgradljiv, a je 
material potrebno kupiti (kokosova 

vlakna).  

Izdelek ustreza vsem kriterijem.  

Primer. Lonček iz WC rolic je 
razgradljiv, material najdemo doma in 

bi ga sicer zavrgli.  

4. 

Zapis ugotovitev (Padlet) 
 

Skupina zapiše eno ugotovitev.  
 

Primer. Lonček se je pričel razkrajati po 
nekaj dneh.  

Skupina zapiše dve ugotovitvi.  
 

Primer. Lonček se je pričel razkrajati po 
nekaj dneh, rastlina je v njem dobro 

uspevala.  

Skupina zapiše tri ugotovitve.  
 

Primer. Lonček se je pričel razgrajevati 
po nekaj dneh, rastlina v njem dobro 

uspeva, za izdelavo lončka ne 
potrebujemo dodatnega denarja, saj 
material najdemo doma, ki bi ga sicer 

zavrgli.  

 

5. 

Zapis argumenta za izbrani izdelek (Padlet) 
 

 

 Učenec zapiše splošen argument.  
 

Primer. Izdelek je dober, ker sem jaz 
tako rekel.   

Učenec zapiše konkreten argument.  
 

Primer. Izdelek je dober, ker se 
razgradi.  

Učenec zapiše več konkretnih 
argumentov.  

 
Primer. Ta izdelek bi izbrala, ker vse 

materiale najdemo doma, je preprost za 
izdelavo in je hitro razgradljiv.  
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2. Kako dobro so nam služila digitalna orodja za vrednotenje izbranih kompetenc?  

VREDNOTENJE UPORABLJENIH DIGITALNA ORODIJ V SKLADU S KRITERIJI   
Opomba: vstavite + pri ustreznem kriteriju 

DIGITALNO ORODJE Prilagodljivost Praktičnost Funkcionalnost Uporabnost 

Padlet + + + + 

Idea Board + + + + 

Jamboard + + + + 

Tricider  + + + + 

Microsoft Teams + + + + 

Microsoft Forms   + + + 

 

 

3. Razmislite in zapišite, kako bi lahko bolje podpirali razvoj izbranih kompetenc učencev pri STEM-učni enoti 2?  

Menimo, da smo izbrali dobre dejavnosti za razvoj izbranih kompetenc.  

 

 

 


