
                                                                      
 
 
 

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

 

I. OSNOVNI PODATKI 

 

Osnovna šola: 

Belokranjskega 

odreda Semič 

Oddelek: 8. a in 8. b Učitelji, ki izvajajo učno enoto: 

• Petra Kastelic 

• Darja Bremec 

• Nina Simčič 

• Nina Grahek  

• Vlasta Henigsman  

 

Število ur:  7 

 

Datumi izvedb:  

27. 1. , 4. 2. in 12. 2. 2021  

Naslov učne enote:  

KAKO SKRBETI ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE? 

Cilji in standardi iz UN po predmetih: 

Predmet 1:  

MAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilji: 

 uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju 

matematičnih problemov in problemov iz življenjskih situacij 

 razberejo podatke iz prikazov in jih interpretirajo 

 pri reševanju problemov izberejo in izdelajo primeren prikaz 

za predstavitev podatkov 

 izdelajo prikaz z računalniško preglednico 

 razvijajo kritični odnos do interpretacije rezultatov 

 

 

 

 

 

 

 

Standardi: 

 oceni rešitev, jo zaokroži in kritično ovrednoti 

 prepozna odnose med količinami in jih uporablja v problemskih 

situacijah 

 pozna in uporablja načine zbiranja, strukturiranja in predstavljanja 

podatkov 

 se kritično opredeli do interpretiranih podatkov 

 uporablja računalniške preglednice 

 uporablja matematiko pri reševanju problemov iz vsakdanjega 

življenja 

 uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri reševanju 

problemov 

 kritično vrednoti informacije na spletu in drugje 

 

 

Predmet 2: 

KEM 

Cilji: 

 razumejo kemijske spremembe kot kemijske reakcije 

oziroma kot snovne in energijske spremembe 

Standardi: 

 ve, da je vsaka kemijska reakcija snovna in energijska sprememba 
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 opredelijo reaktante in produkte kemijske reakcije 

 razlikujejo med kemijskimi reakcijami, pri katerih se 

energija sprošča oziroma veže (porablja) 

 

 prepozna reaktante in produkte v izbranih primerih kemijskih reakcij 

(eksperimenti, zapis kemijske enačbe) 

 ve, da se pri nekaterih kemijskih reakcijah energija sprošča, pri 

nekaterih pa porablja (veže) 

 razlikuje med eksotermnimi in endotermnimi reakcijami 

Predmet 3: 

BIO 

Cilji: 

 razumejo, da za delovanje človeškega organizma niso 

dovolj samo maščobe, beljakovine in ogljikovi hidrati, 

ampak mora s hrano dobiti tudi druge snovi – vitamine, 

rudninske snovi, razumejo tudi pomen uravnotežene 

prehrane 

Standardi: 

 prebavni sistem pretvori nekatere velike molekule iz hrane v majhne 

molekule, ki jih posamezne telesne celice lahko uporabijo za 

pridobivanje energije in kot gradnike za nastanek snovi, ki jih 

potrebujejo, ali jih začasno uskladiščijo 

Predmet 4: 

ŠPO 

Cilji: 

 razumejo vpliv redne športne vadbe in primerne 

prehrane na zdravje in dobro počutje 

 razlikujejo aerobno in anaerobno vadbo glede na 

vrednost srčnega utripa 

 znajo glede na svoje telesne značilnosti in telesno 

kondicijo izbrati sebi primerno športno dejavnost 

 poznajo primerno prehrano ob nekaterih športnih 

dejavnostih, pomen nadomeščanja izgubljene tekočine, 

vitaminov in mineralov, poznajo nevarnosti poživil in 

preparatov, ki vsebujejo hormon 

 spoznajo možnosti vključevanja v športne dejavnosti v 

šoli in kraju bivanja 

 imajo odgovoren odnos do svojega zdravja (redno, 

dovolj intenzivno gibanje, primeren izbor športnih 

Standardi: 

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA: 

 Učenec razume pomen telesne pripravljenosti kot enega od 

dejavnikov zdravega življenjskega sloga. Preveri svojo telesno 

pripravljenost, pozna naloge za njeno izboljšanje in si s pomočjo 

učitelja pripravi svoj individualni program vadbe. Razlikuje aerobno 

in anaerobno vadbo in njene učinke. Učenec preveri svojo telesno 

pripravljenost in pozna naloge za razvoj moči, gibljivosti in aerobne 

vzdržljivosti. 

 UGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

TER TELESNIH ZNAČILNOSTI: 

Učenec dosega v gibalnih sposobnostih dosežke, prilagojene 

individualno postavljenim ciljem. Razume spremembe v svoji gibalni 

učinkovitosti glede na značilnosti biološkega razvoja v puberteti, 

primerja svoje dosežke s povprečji vrstnikov in tako ugotavlja svoje 
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vsebin, ustrezne prehranjevalne navade, spremljanje 

telesne teže, izogibanje nezdravim razvadam, dovolj 

počitka) 

 izbor nalog, intenzivnosti vadbe in trajanja obremenitve 

glede na različne cilje, tudi z IKT (merilniki srčne 

frekvence, porabe energije, štetja korakov) 

 spremljava svojega telesnega in gibalnega razvoja ter 

vrednotenje sprememb (tudi z uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije) 

dobre in šibke točke. S pomočjo učitelja pripravi individualni načrt 

vadbe za izboljšanje svoje telesne zmogljivosti. Učenec dosega v 

gibalnih sposobnostih dosežke, prilagojene individualno 

postavljenim ciljem. Zaznava spremembe v svoji telesni zmogljivosti, 

primerja svoje dosežke s povprečji vrstnikov in tako ugotavlja svoje 

dobre in šibke točke. 

Predmet 5: 

 

Cilji: Standardi: 

 

Vključeni predmeti: 

• MAT 

• KEM 

• BIO  

• ŠPO  

Druga oblika izvedbe: 

• RU  

 

Uporabljena digitalna orodja: 

• MS Teams 

• MS OneNote 

• MS Forms 

• Excel 

• Padlet 

• Mentimeter 

 

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 
• SMISLENA 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:  

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Nina G. 

• Vlasta H. 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• RU 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• sodelovanje in 

komuniciranje 

 

Dejavnost/-i (naslov) 

1. Študij pripravljenega gradiva in 

postavljanje vprašanj? 

 

 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 zapisi vprašanj na Padletu 

 delitev skupin 

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 C  

• MS Teams +  3 C 

 

*4C Padlet: če načrtujemo uporabo Padlet-a kot interaktivnega okolja za razredno diskusijo 

 

2. korak – konceptualizacija: ISKANJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 2 

Čas trajanja: 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Nina G. 

• Vlasta H.  

• Nina S. 

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• RU 

• ŠPO 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• sodelovanje  

• komunikacija 

 

Dejavnost/-i (naslov) 

2. Samovrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja – 1. del 

(začetno stanje) 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 Izpolnjen spletni vprašalnik 1. 

Samovrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja (8. 

razred) 

 

3. Diskusija v skupini o tem, kako lahko 

poskrbimo za svoje zdravje in 

počutje. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 zapisi ključnih besed učencev o 

gibanju v Padletu 

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*: 

• MS Forms + 7 B 

• Padlet + 4 A 

• Mentimeter + 5 A 
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 zapisani odgovori učencev na 

vprašanje Kaj bi predlagal prijatelju 

glede gibanja? V Mentimetru. 

 

3. korak – raziskava: PREIZKUŠANJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 3, 4 

Čas trajanja: 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Petra K. 

• Darja B. 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• MAT 

• KEM  

• BIO 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• sodelovanje  

• komunikacija 

• reševanje 

problema 

Dejavnost/-i (naslov) 

 

4. Energijska vrednost zajtrka 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 zbrani in urejeni podatki v 

preglednici o živilih in pijačah 

zajtrkov osmošolcev 

 izpolnjen dokument v Excelu ter 

izračunana energijska vrednost 

izbranega zajtrka in izračunana 

količina hranilnih snovi izbranega 

zajtrka 

 rešen učni list Raziskovanje in 

preiskovanje zajtrka osmošolca 

 

5. Branje besedila o hrani 

6. Raziskovanje energije pri celičnem 

dihanju in fotosintezi 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 izpolnjen obrazec Powepoint  

 izpolnjen DL 2 Energija se sprošča 

ali pa veže  

 

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 
9. zbiranje dokazov o učenju 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

• MS OneNote + 9 A 

• Excel + 9 B 

• MS rooms 4 C 

• Powerpoint 4 A 

 

  

 

 

4. korak – sklepanje: VREDNOTENJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 5, 6 

Čas trajanja: 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• MAT 

Dejavnost/-i (naslov) 

 

7. Izdelava predstavitvenega e-plakata 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 
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Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Petra K. 

• Darja B. 

• Nina G. 

• Nina S. 

• Vlasta H.  

 

• KEM  

• BIO 

• ŠPO 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• sodelovanje  

• komunikacija 

 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 e-plakat oddan na Padletu 

 

 

 

8. Samovrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja – 2. del 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 izpolnjen spletni vprašalnik 2. 

Samovrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja (8. 

razred) 

 

9. Vrstniško vrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 

 izpolnjen spletni vprašalnik 

Vrstniško vrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja 

(8.razred) 

 

10. Navodila za izpolnjevanje dnevnika 

Spremljam svoj način življenja in 

opazujem spremembe v enem tednu 

ter za oddajo dokazov. 
 

Dokazi, ki nastajajo: 

 izpolnjeni dnevniki učencev z 

naslovom Spremljam svoj način 

življenja in opazujem spremembe v 

enem tednu 

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 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

• MS Forms + 7 B 

• MS Forms + 8 B 

• Padlet  4 A +8 B 
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5. korak – diskusija: RAZPRAVLJANJE O REŠITVAH 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 7 

Čas trajanja: 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Nina G. 

• Vlasta H.  

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• RU 

 

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• sodelovanje in 

komuniciranje 

 

Dejavnost/-i (naslov) 

 

11. Pregled oddanih dnevnikov z 

naslovom Spremljam svoj način 

življenja in opazujem spremembe v 

enem tednu in diskusija učencev o 

opravljeni aktivnosti. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 individualni dokazi učencev 

(fotografije) o izpolnjeni tabeli z 

naslovom Spremljam svoj način 

življenja in opazujem spremembe v 

enem tednu v Padletu. 

 

12. Izpolnjevanje spletnega vprašalnika  

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 izpolnjen vprašalnik Končni 

vprašalnik - spremljanje zdravega 

načina življenja v Formsu. 

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 + 4 A 

•  MS Forms + 7 B 

 

● 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.  da se urim v 

postavljanju 

raziskovalnih 

vprašanj 

1. Študij pripravljenega gradiva in 

postavljanje vprašanj? 

 

 zapisal tri raziskovalna vprašanja 

na Padlet 

 Padlet z vprašanji 

 delitev v skupine 

 
2.  po kriterijih 

samovrednotiti 

uspešnost pri 

sodelovanju in 

komuniciranju v 

skupini 

 

2. Samovrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja – 1. 

del (začetno stanje) 

 

Dejavnosti učencev: 
 Učenec s pomočjo spletnega 

vprašalnika po kriterijih samovrednoti 

svojo uspešnost pri sodelovanju in 

komuniciranju v skupini. Izpolnjen 

vprašalnik tudi odda. 
Kriterije uspešnosti za sodelovanje in 

komuniciranje so učenci oblikovali v 

lanskem šolskem letu. 
 

Priloga 1: 

 v celoti izpolnil spletni vprašalnik 1. 

Samovrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja (8. 

razred) in ga oddal. 

 

 izpolnjen spletni vprašalnik 1. 

Samovrednotenje veščine sodelovanja in 

komuniciranja (8. razred): 
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Spletni vprašalnik 1. Samovrednotenje 

veščine sodelovanja in komuniciranja 

(8. razred) 
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  poiskati možne 

rešitve o tem, kako 

poskrbeti za svoje 

zdravje in dobro 

počutje 

 aktivno sodelovati v 

skupinski diskusiji o 

določeni temi 

3. Skupinska diskusija na temo: 

Kako lahko poskrbimo za svoje 

zdravje in počutje. 

 

Dejavnosti učencev: 

Učenci so najprej individualno 

zapisovali ključne besede o tem, kaj je 

gibanje v Padlet. 

Sledil je pregled zapisanih odgovorov. 

Nato je v skupini potekala diskusija o 

naslednjih vprašanjih: 

Kaj je gibanje? 

Zakaj telo potrebuje gibanje? 

Kakšen je vpliv gibanja na zdravje in 

počutje? 

Katere vrste vadbe poznamo? 

Kakšna je vloga prehrane v športu? 

Kakšna je poraba kalorij pri športu? 

Kakšne so posledice pri manj gibanju? 

Učenci so zapisali odgovore na 

vprašanje Kaj bi predlagal prijatelju 

 zapisal ključne besede o gibanju 

 aktivno sodeloval v skupinski 

diskusiji o tem, kako lahko s 

športom poskrbimo za svoje 

zdravje in počutje in predlagal 

možne rešitve 

 zapisal konkretne predloge 

prijatelju glede gibanja. 

 zapisane ključne besede učencev o 

gibanju v Padletu: 

 

 zapisani odgovori na vprašanje Kaj bi 

predlagal prijatelju o gibanju? V 

Mentimetru: 
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glede gibanja? V Mentimeter. Sledil je 

pregled zapisanih odgovorov. 

 

 

3. 

 korake raziskovanja 

in preiskovanja  

 poiskati, zbrati in 

urediti potrebne 

podatke v 

preglednico o živilih 

in pijačah, ki smo jih 

zaužili pri zajtrku 

 izračunati 

energijsko vrednost 

izbranega zajtrka na 

podlagi zbranih 

podatkov in 

pripravljene 

računalniške 

preglednice 

 izračunati količino 

hranilnih snovi pri 

izbranem zajtrku na 

podlagi zbranih 

podatkov in 

pripravljene 

računalniške 

preglednice 

 

 

 

 

 

4. Energijska vrednost zajtrka 

  

Dejavnosti učencev: 

1. Poiščejo, zberejo in uredijo vse 

potrebne podatke o živilih in pijačah, ki 

so jih zaužili pri zajtrku (za dva dni).  

Potrebne podatke beležijo v pripravljeno 

tabelo, ki se nahaja v MS OneNote. 

2. Učenci v skupini si najprej med seboj 

predstavijo živila in pijače, ki so jih 

zaužili pri dveh zajtrkih.  

3. Skupina za raziskovanje in 

preiskovanje izbere zajtrk osmošolca.  

4. Učenci v skupini izvedejo vse 

potrebne korake za raziskovanje in 

preiskovanje izbranega zajtrka 

(zapis raziskovalnega vprašanja, zapis 

hipoteze, izračun energijske vrednosti 

zajtrka, izračun količine hranilnih snovi, 

analiza rezultatov in zapis ugotovitev) 

ter izpolnjujejo delovni list in pripravljen 

dokument v Excelu.  

Priloga 2: 

UL - ZBIRANJE PODATKOV O ŽIVILIH 

IN PIJAČAH, KI SI JIH ZAUŽIL/-A PRI 

ZAJTRKU 

Priloga 3: 

UL – RAZISKOVANJE IN 

PREISKOVANJE ZAJTRKA 

OSMOŠOLCA 

Priloga 4:  

Delovni list v Excelu: ENERGIJSKA 

 izvedel vse korake raziskovanja in 

preiskovanja 

 pravilno zbral in uredil potrebne 

podatke v preglednico o živilih in 

pijačah, ki smo jih zaužili pri zajtrku 

 pravilno izračunal energijsko 

vrednost izbranega zajtrka na 

podlagi zbranih podatkov in 

pripravljene računalniške preglednice 

 izračunal količino hranilnih snovi pri 

izbranem zajtrku na podlagi zbranih 

podatkov in pripravljene računalniške 

preglednice 

 pravilno rešil UL– RAZISKOVANJE 

IN PREISKOVANJE ZAJTRKA 

OSMOŠOLCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zbrani in urejeni vsi potrebni podatki v 

preglednici o živilih in pijačah zajtrkov 

osmošolcev: 

 

 izpolnjen dokument v Excelu ter 

izračunana energijska vrednost 

izbranega zajtrka in izračunana količina 

hranilnih snovi izbranega zajtrka: 

 

 
 rešen učni list Raziskovanje in 

preiskovanje zajtrka osmošolca: 
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VREDNOST ZAJTRKA 

 

 

 

 
 

 

  5. Branje besedila o hrani 

 

 si ustrezno razdelil delo v skupini 

 prebral besedilo 

 izpolnjena prosojnica 
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 da bi znal pravilno 

sestaviti obroke po 

hranilni vrednosti 

 da bi vedel, da se 

energija pri kemijskih 

reakcijah sprošča oz. 

porablja 

Dejavnosti učencev: 

Učenci preberejo besedilo o hrani  

Beljakovine PRILOGA  ) 

Maščobe (PRILOGA  ) 

Vitamini in minerali, voda (PRILOGA  ) 

Ogljikovi hidrati (PRILOGA  ) 

-v skupini ustno in pisno komentirajo 

pripravljene obroke  

 

Priloga 5: Besedilo o hrani Beljakovine 

Priloga 6: Besedilo o hrani Maščobe 

Priloga 7: Besedilo o hrani Vitamini in 

minerali, voda 

Priloga 8: Besedilo o hrani Ogljikovi 

hidrati 

 

6. Raziskovanje energije pri 

celičnem dihanju in fotosintezi 

 

Dejavnosti učencev: 

Branje gradiva in izdelava zapiska v 

zvezek za kemijo. Izpolnjevanje DL 

Energija se veže ali pa sprošča 

 

Priloga 9:  

UL: Kako lahko povežem hrano in 

kemijo? 

Priloga 10: UL: Energija se veže ali 

sprošča 

 

 izpolnil prosojnico 4 in 6 v 

PowerPointu 

 

 
 izpolnjen DL Energija se veže ali 

sprošča 
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4.  znal skrbeti za svoje 

zdravje in dobro počutje 

 znal pravilno 

komunicirati v skupini 

 znal upoštevati delo v 

skupini 

 

7. Izdelava predstavitvenega e-

plakata na temo Kako skrbeti za 

zdravje in dobro počutje?  

Dejavnosti učencev: 

Učenci se razdelijo v nove ekspertne 

skupine (v skupini so učenci iz skupin 

KEM, BIO, MAT in ŠVZ) in si izmenjajo 

pridobljene informacije na zgornje 

raziskovalno vprašanje. 

Po poročanju izdelajo e-letak/e-oglas/e-

reklamo na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje. 

 

 izdelan izdelek skupine e-letak/e-

oglas/e-reklamo 

 izdelek predstavlja vsa štiri 

raziskovana področja povezana z 

raziskovalnim vprašanjem 

 izdelek je oddan in predstavljen na e-

Padletu 

 vrednotenje najboljšega e-letaka 

 oddan letak na Padletu:  

 

  po kriterijih 

samovrednotiti svoj 

napredek pri 

sodelovanju in 

komuniciranju v skupini 

 po kriterijih ovrednotiti 

uspešnost sošolca pri 

sodelovanju in 

komuniciranju v skupini 

 

8. Samovrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja – 2. 

del 

 

Dejavnosti učencev: 
 Učenec s pomočjo spletnega 

vprašalnika po kriterijih samovrednoti 

svoj napredek pri sodelovanju in 

komuniciranju v skupini. Izpolnjen 

vprašalnik tudi odda. 
 

Priloga 11: 
Spletni vprašalnik 2. Samovrednotenje 

veščine sodelovanja in komuniciranja 

(8. razred) 

 

9. Vrstniško vrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja 

 

 v celoti izpolnil spletni vprašalnik 2. 

Samovrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja (8. 

razred) in ga oddal. 

 v celoti izpolnil spletni vprašalnik 

Vrstniško vrednotenje veščine 

sodelovanja in komuniciranja (8. 

razred) in ga oddal. 

 

 izpolnjen spletni vprašalnik 2. 

Samovrednotenje veščine sodelovanja in 

komuniciranja (8. razred): 
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Dejavnosti učencev: 
 Učenec s pomočjo spletnega 

vprašalnika po kriterijih ovrednoti 

uspešnost svojega sošolca pri 

sodelovanju in komuniciranju v skupini 

Izpolnjen vprašalnik tudi odda. 
 

Priloga 12: 

Spletni vprašalnik Vrstniško vrednotenje 

veščine sodelovanja in komuniciranja 

(8. razred) 

 

  

 

 izpolnjen spletni vprašalnik Vrstniško 

vrednotenje veščine sodelovanja in 

komuniciranja (8. razred): 
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  spremljati svoj način 

življenja in opazovati 

spremembe v enem 

tednu 

10. Navodila za izpolnjevanje 

dnevnika Spremljam svoj način 

življenja in opazujem spremembe 

 izpolnjen dnevnik oz. preglednica z 

naslovom Navodila za izpolnjevanje 

dnevnika Spremljam svoj način 

življenja in opazujem spremembe v 

 izpolnjeni dnevniki učencev v Padletu: 
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 v enem tednu ter za oddajo 

dokazov: 

Dejavnosti učencev: 

Učenci z izpolnjevanjem dnevnika 

(tabele) spremljajo svoj način življenja 

in opazujejo spremembe v enem tednu. 

 

Priloga 13: Dnevnik Spremljam svoj 

način življenja in opazujem spremembe 

v enem tednu 

enem tednu ter oddan dnevnik 

spremljanja v Padlet. 

 

 

5.  aktivno sodelovati v 

razredni diskusiji o 

določeni temi 

 samovrednotiti svoje 

delo  

11. Pregled oddanih dnevnikov z 

naslovom Spremljam svoj način 

življenja in opazujem spremembe 

v enem tednu in diskusija 

učencev o opravljeni aktivnosti. 

 

Dejavnosti učencev: 

Učenci na podlagi oddanih dnevnikov 

spremljanja vrednotijo in razpravljajo o 

oddanih dokazih in opravljenih 

aktivnosti učencev. 

 

12. Izpolnjevanje vprašalnika Končni 

vprašalnik - spremljanje 

zdravega načina življenja: 

https://forms.office.com/Pages/Respons

ePage.aspx?id=THE5Q-

WHCUmjMap0DnqkQZzO7pjZpbpLm5t

9JY1aM9tUN0hRMEtTMTM4OUNOUjE

5Q1dTUlZRR1QwTS4u 

 

Dejavnosti učencev: 

Učenci izpolnijo spletni vprašalnik in ga 

oddajo. 

 aktivno sodelovanje v razredni 

diskusiji o oddanih dnevnikov 

Spremljam svoj način življenja in 

opazujem spremembe v enem tednu 

 Izpolnim vprašalnik Končni 

vprašalnik - spremljanje zdravega 

načina življenja in da oddam. 

 

 izpolnjen spletni vprašalnik  Končni 

vprašalnik - spremljanje zdravega načina 

življenja: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQZzO7pjZpbpLm5t9JY1aM9tUN0hRMEtTMTM4OUNOUjE5Q1dTUlZRR1QwTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQZzO7pjZpbpLm5t9JY1aM9tUN0hRMEtTMTM4OUNOUjE5Q1dTUlZRR1QwTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQZzO7pjZpbpLm5t9JY1aM9tUN0hRMEtTMTM4OUNOUjE5Q1dTUlZRR1QwTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQZzO7pjZpbpLm5t9JY1aM9tUN0hRMEtTMTM4OUNOUjE5Q1dTUlZRR1QwTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQZzO7pjZpbpLm5t9JY1aM9tUN0hRMEtTMTM4OUNOUjE5Q1dTUlZRR1QwTS4u
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Priloga 14: 

Vprašalnik Končni vprašalnik - 

spremljanje zdravega načina življenja v 

Formsu. 
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IV. UČNO-DELOVNI LISTI ZA UČENCE (priloženi in oštevilčeni kot Priloga 1, Priloga 2 …) 

 

PRILOGA 1: Spletni vprašalnik 1. Samovrednotenje veščine sodelovanja in komuniciranja (8. razred) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQSOpYf-KZRFFvkLwk8sQALlUOExWU1hTU1BPNFA3ODZKSjhHS0VTTDIzTC4u 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQSOpYf-KZRFFvkLwk8sQALlUOExWU1hTU1BPNFA3ODZKSjhHS0VTTDIzTC4u
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PRILOGA 2: UL - ZBIRANJE PODATKOV O ŽIVILIH IN PIJAČAH, KI SI JIH ZAUŽIL/-A PRI ZAJTRKU 
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PRILOGA 3: UL – RAZISKOVANJE IN PREISKOVANJE ZAJTRKA OSMOŠOLCA 
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PRILOGA 4:  Delovni list v Excelu: ENERGIJSKA VREDNOST ZAJTRKA 
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PRILOGA 5: Besedilo o hrani Beljakovine 

 

 

 

PRILOG 6: Besedilo o hrani Maščobe 

 

PRILOGA 7: Besedilo o hrani Vitamini in minerali, voda 
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PRILOGA 8: Besedilo o hrani Ogljikovi hidrati 

 

 

 

 

PRILOGA 9:  UL: Kako lahko povežem kemijo in hrano? 
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PRILOGA 10: UL: Energija se veže ali sprošča 

 

 

PRILOGA 11: Spletni vprašalnik 2. Samovrednotenje veščine sodelovanja in komuniciranja (8. razred) 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQSOpYf-KZRFFvkLwk8sQALlUNjRTUldQOTlPTklURjJCOTRQUFZGUVdIMy4u  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQSOpYf-KZRFFvkLwk8sQALlUNjRTUldQOTlPTklURjJCOTRQUFZGUVdIMy4u


                                                                      
 
 
 

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

 

 



                                                                      
 
 
 

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

 

 
PRILOGA 12: Spletni vprašalnik Vrstniško vrednotenje veščine sodelovanja in komuniciranja (8. razred) 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQSOpYf-KZRFFvkLwk8sQALlUN1c0N1FZSTVQV1hVT1pBRlJRN1ZESFA3RS4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=THE5Q-WHCUmjMap0DnqkQSOpYf-KZRFFvkLwk8sQALlUN1c0N1FZSTVQV1hVT1pBRlJRN1ZESFA3RS4u
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PRILOGA 13: Dnevnik Spremljam svoj način življenja in opazujem spremembe v enem tednu 
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PRILOGA 14: Vprašalnik Končni vprašalnik - spremljanje zdravega načina življenja v Formsu. 
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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. 
Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 

2. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

/ 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

/ 

 

 Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
v celoti izpolnil spletni vprašalnik 1. 

Samovrednotenje veščine sodelovanja in 
komuniciranja (8. razred) in ga oddal. 
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Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

V skupini člani niso upoštevali navodil za skupinsko delo.  
Dela si niso razdelili. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

V skupini so si delo razdelili, med seboj so se slabše 
poslušali.  

/ 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

V skupini so si delo razdelili, med člani je potekala dobra 
komunikacija. 

 

 

3. Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza  Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
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 pravilno zberejo in uredijo potrebne 
podatke v preglednico o  živilih in 
pijačah, ki so jih zaužili pri zajtrku 

 

 narobe izračunajo energijsko vrednost 
izbranega zajtrka 

 

 pomanjkljivo in napačno rešen UL– 
RAZISKOVANJE IN PREISKOVANJE 
ZAJTRKA OSMOŠOLCA 

 pravilno zberejo in uredijo potrebne 
podatke v preglednico o  živilih in 
pijačah, ki so jih zaužili pri zajtrku 

 

 

 pravilno izračunajo energijsko vrednost 
izbranega zajtrka, niso pa izračunali 
količino hranilnih snovi pri izbranem 
zajtrku na podlagi zbranih podatkov in 
pripravljene računalniške preglednice 

 

 delno pravilno rešen UL– 
RAZISKOVANJE IN PREISKOVANJE 
ZAJTRKA OSMOŠOLCA 

 izvedejo vse korake raziskovanja in 
preiskovanja 

 pravilno zberejo in uredijo potrebne 

podatke v preglednico o živilih in 

pijačah, ki so jih zaužili pri zajtrku 

 
 pravilno izračunajo energijsko vrednost 

izbranega zajtrka na podlagi zbranih 

podatkov in pripravljene računalniške 

preglednice 

 
 izračunajo količino hranilnih snovi pri 

izbranem zajtrku na podlagi zbranih 

podatkov in pripravljene računalniške 

preglednice 
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 pravilno rešijo UL– RAZISKOVANJE IN 

PREISKOVANJE ZAJTRKA 

OSMOŠOLCA 
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4. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
/ 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
/ 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 v celoti izpolnil spletni vprašalnik 2. 

Samovrednotenje veščine sodelovanja in 

komuniciranja (8. razred) in ga oddal. 
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 v celoti izpolnil spletni vprašalnik Vrstniško 

vrednotenje veščine sodelovanja in 

komuniciranja (8. razred) in ga oddal. 
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5. 
Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 
Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
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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 

MS FORMS + + + + 

MS TEAMS + + + + 

MS ONENOTE  + + + 

EXCEL + + + + 

PADLET + + + + 

MENTIMETER  +  + 

 

 

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

 

Pri izvedbi 1. stem učne enote nam je uspelo na daljavo izvesti vse načrtovane dejavnosti. Pri izvedbi ni bilo nobenih tehniških težav. Aplikacije, ki smo jih 

uporabljali pri delu, so delovale nemoteno. Ponosni smo, da smo izvedli medpredmetno povezavo, v katero je bil vključen šport ter oba osma razreda. Na 

začetku šolskega leta smo namreč za izvedbo 1. stem učne enote načrtovali medpredmetno povezavo med matematiko, kemijo in bio logijo. Za načrtovanje 



                                                                      
 
 
 

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

 

dejavnosti se je tim učiteljev večkrat na daljavo srečeval v obliki videokonferenc. Pri načrtovanju in izvedbi dela je timsko delo potekalo usklajeno in prilagodljivo. 

Med seboj smo si po potrebi pomagali, usmerjali … Pri načrtovanju dela nismo potrebovali nobene pomoči oz. nobenega usmerjanja s strani skrbnice.  

Predlogi za izboljšanje: 

 pri izvedbi stem učne enote prisotna tudi tehniška podpora oz moderator, ki vsaj malo razbremeni delo in skrb sodelujočih učiteljev v primeru izvedbe 

na daljavo 

 nameniti več časa za delo po skupinah (za izvedbo delavnic) 

 uporaba drugačnega kriterija za oblikovanje skupin učencev, ki bi omogočil boljše delo v skupini za 2. stem učno enoto: Pri vsaki skupini določiti vodjo 

skupine, ki bi člane skupine usmerjal, spodbujal, opozarjal ... 

 veščina sodelovanja in komuniciranja - učiteljeva povratna informacija o napredku skupine ali posameznega učenca pri izvedbi 2. stem učne enote 

 veščina sodelovanja in komuniciranja – izvedba delavnic na razrednikovih urah za izboljšanje dela 

 veščina sodelovanja in komuniciranja – vrednotenje dela vodij posameznih skupin po oblikovanih kriterijih uspešnosti 

 

 

 


