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I. OSNOVNI PODATKI – priprava za 1. sklop

 

Osnovna šola 

Gustava Šiliha Laporje 

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

• Albina Avsec 

• Barbara Čretnik 

• Ines Jarh 

• Marjeta Čas 

• Renata Kovačič 

dodatno Gregor Vegan, Igor 

Vanček 

Število ur: 18 

 

Datumi izvedb: 

4. 12. 2020 (5) 

11. 12. 2020 (5) 

18. 12. 2020 (5) 

22. 12. 2020 (1) 

12. 1. 2021 (1) 

19. 1. 2021 (1) 

 

 

Naslov učne enote: ZDRAV IN AKTIVEN CELO ŽIVLJENJE (kljub Covid-19 času) 

3. Cilj trajnostnega razvoja: Zdravje in dobro počutje 

Cilji in standardi iz UN po predmetih: 

Predmet 1: GEO Cilji:  

 spoznavati geografskih značilnosti svojega kraja 

 povezovati naravnogeografske razmere z možnostmi 

gospodarskega razvoja 

 spoznavati orientacijo se na terenu in na zemljevidu 

 vrisovati krožne poti s točkami in opremljati zemlejvida  z 

legendo 

 analizirati  naravno in družbenogeografske elemente 

pokrajine in njihove soodvisnosti 

 razvijajati  zmožnost analize, sinteze in interpretacije 

uporabnih in verodostojnih informacij iz različnih virov 

 razvijati spretnost različnih oblik komunikacije (ustno, pisno, 

grafično, ilustrativno, z IT) 

 

Standardi:  

- se orientira v naravi in na zemljevidu 

- na zemljevid vriše krožno učno pot s točkami in pot opremi z nazorno 

legendo 

- sestavi geografske naloge povezane z orientacijo, naravnimi in 

družbenogeografskimi  elementi v pokrajini 

- poveže geografsko znanje z znanjem drugih predmetov 

- kritično presoja vpliv ljudi na trajnostni razvoj pokrajine 

- razume geografske procese na lokalni, regionalni in planetarni ravni 

- razvije zmožnost analize, sinteze in interpretacije uporabnih in 

verodostojnih informacij in dokazov iz različnih virov  

 

Predmet 2: BIO Cilji:  

- znati postaviti raziskovalna vprašanja in načrtovati preprosto 

raziskavo  

- znati poiskati in uporabljati tiskane in elektronske vire za 

zbiranje informacij in dokazov za raziskovalni projekt ter kritično 

presoditi njihovo verodostojnost, 

Standardi: 

- znanstveni napredek temelji na zastavljanju smiselnih vprašanj in izvajanju 

dobro načrtovanih raziskav. 

- bolezen je motnja v zgradbi ali delovanju organizma. Nekatere bolezni so 

posledica notranjih okvar ali poškodb, nekatere pa posledica okužbe. 

- samostojno iskanje in postavljanje raziskovalnih vprašanj ter oblikovanje 

hipotez 
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- znati predstaviti povezavo med  raziskovalnim vprašanjem, 

zbranimi podatki in zaključki na podlagi dokazov, 

- znati poročati o poteku in rezultatih raziskave v ustni obliki. 

- si znati izmeriti in izračunati srčni utrip. 

- znati načrtovati vaje za krepitev mišic.  

-pri športnih aktivnostih razumeti, da gre za usklajenost 

skeletnega, mišičnega in živčnega sistema. 

- razložiti proces nastanka mlečne kisline v mišicah, če 

pretiravamo s fizično aktivnostjo. 

- znati prepoznati poškodbo gibal (mišic, kosti) 

- znati preprečiti poškodbo gibal oz. nuditi prvo pomoč ob 

poškodbi. 

- razumeti, da smo odgovorni za svoje zdravje in zdravje drugih 

in kdaj je naše ravnanje odgovorno (npr. uravnotežena 

prehrana). 

- razvijati sposobnost za prepoznavanje kompleksnih problemov 

in njihovo reševanje (tudi z interdisciplinarnim pristopom) ter 

znanstven način razmišljanja 

- načrtovanje, izvedba in razlaga rezultatov poskusov oz. raziskav 

- interpretacija podatkov v povezavi s hipotezo in vprašanjem oz. z možnimi 

viri napak 

_ samostojna izbira in priredba metod dela 

_ prevajanje strokovnega jezika v vsakdanji jezik in obratno 

- samostojno iskanje in uporaba različnih virov informacij pri učenju novih 

bioloških vsebin in reševanju bioloških problemov. 

- delovanje organizma je odvisno od transportnih sistemov, ki oskrbujejo 

celice s hranilnimi snovmi in kisikom ter od njih odnašajo odpadne snovi. 

- mišično-skeletni sistem deluje skupaj z drugimi sistemi pri opori telesa in 

gibanju. 

 

 Predmet 3: SLJ  Cilji: 

 branje besedila – časopisnega članka, 

 gledanje in poslušanje posnetka, 

 prepoznavanje namena tvorca besedila z utemeljitvijo; 

učenci povedo, iz česa so jih prepoznali, 

 povzemanje teme, podteme/ključnih besed in bistvenih 

podatkov v obliki miselnega vzorca,  

 prepoznavanje značilnih besednih in nebesednih prvin ter 

njihovo vlogo v danem besedilu, 

 posploševanje značilne zgradbe besedilne vrste (na 

splošno) in zanjo značilne jezikovne prvine iz konkretnega 

besedila, 

 vrednotenje razumljivosti, zanimivosti, resničnosti, 

aktualnosti, uporabnosti, živosti, ustreznosti in učinkovitosti 

besedila z utemeljitvijo, 

 tvorijo oglasno besedilo. 

 Standardi: 

 Učenec/učenka ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito 

zmožnost enosmernega sporazumevanja. Pokaže jo tako, da: 

 posluša (in gleda) oz. bere neumetnostna besedila, svoje razumevanje 

besedila pa dokaže tako, da:  

 določi družbeno vlogo sporočevalca in sporočevalčev namen; 

 strukturirano povzame temo, podteme, bistvene podatke in logična 

razmerja med njimi ter obnovi besedilo; 

 v besedilu loči dejstva od sporočevalčevega mnenja in čutenja ter 

utemelji svoje trditve; 

 v besedilu prepozna manipulativne (npr. propagandne) prvine in izrazi 

svoje mnenje o njih;  

 določi dominantno vrsto besedila in utemelji svojo odločitev; 

 se zaveda, da je v realnem življenju besedilo lahko tudi kombinacija 

raznih besedilnih vrst; 

 predstavi vlogo nebesednih prvin v besedilu; 
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 vrednoti besedilo in utemelji svoje mnenje; 

 tvori govorjena oz. zapisana besedila, tj. reklamo. 

Predmet 4: TIT Cilji: 

 oblikujejo in skicirajo zamisel predmeta (table), jo 

predstavijo in utemeljijo, 

 pripravijo delovni prostor, izberejo gradiva, orodja, 

pripomočke in osebna zaščitna sredstva za varno delo, 

 izdelajo sestavne dele, jih sestavijo v sklop in končni 

izdelek, 

 preizkusijo izdelek, ga ovrednotijo po zastavljenih merilih in 

predstavijo ideje za izboljšanje. 

Standardi: 

 sodeluje pri razvoju skice in izbiri najustreznejše rešitve, 

 z uporabo osnovnih obdelovalnih postopkov in orodij izdela preprost 

predmet, 

 varno in pravilno uporablja orodja,  

 vrednoti vloženo delo, porabljeno gradivo, vloženo in pridobljeno znanje, 

ki se veže na izdelek. 

 

Vključeni predmeti: 

• GEO 

•  BIO 

•  SLJ 

•  TIT 

• ŠVZ dodatno 

Druga oblika izvedbe: 

• Projektno 3 petke po 5 ur 

• RU 

Uporabljena digitalna orodja: 

• Tricider 

•  Mentimeter 

• Mindmeister 

• Padlet 

• Microsoft  Forms  

• Microsoft Teams Collaboration Space  

• Slikar/ AWW Board/ Teams - Risar 

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  

PROBLEM: Kako v covid času ostati zdrav in aktiven celo življenje/v vsakem starostnem obdobju? 
OSNOVNE 

INFORMACIJE 

Zaporedna ura v 

enoti:1. 

Čas trajanja: 45 min 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Marjetka Čas 

• Ines Jarh 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• GEO, RU  

•  SLJ  

•   

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

•  Reševanje 

problemov 

 

 

Dejavnost/-i (naslov) 

1. Ogled videoposnetka– prepoznavanje 

izhodiščnega problema.  

Oblikovanje predlogov za naslov učne 

enote/teme (Tricider), namenov učenja 

(Collaboration Space).  

 

2. Branje besedila:  PO EPIDEMIJI COVID-19: 

UPAD GIBALNE UČINKOVITOSTI OTROK IN 

VEČ DEBELOSTI   

 

Dokazi, ki nastajajo: 

- Zapis predlogov naslovov v Tricider 

- Glasovanje o cilju trajnostnega razvoja v 

Mentimetru. 

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*: 

 Tricider, 1A, 4C 
 Mentimeter, 3C 

 Teams (skupna raba), 4C 
 

 

*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: 45 min 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

•  Barbara Čretnik 

•  Ines Jarh 

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• GEO-RU 

•  BIO 

 

STEM-kompetenca, ki 

je v ospredju: 

•  Reševanje 

problemov 

 

Dejavnost/-i (naslov) 

3. Individualen razmislek in zapis možnih posledic, 

problemov zaradi nezdravega, telesno 

nedejavnega življenja. 

 

4. Individualen razmislek in zapis možnih rešitev 

problemov nezdravega življenjskega vedenja v 

covid času in hkrati skupna izbira ene rešitve 

problema,  ki bi bila primerna za našo šolo/ za 

nas, kar bi lahko načrtovali in izvedli. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

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*: 

  Mindmeister, 1C  

 Tricider, 3C  
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 Nabor problemov, ki jih lahko povzroči 

nezdravo, telesno neaktivno življenje v 

Mindmeistru.   

 Zapis možnih rešitev problema nezdravega 

življenjskega stila (v covid času)  v Tricider in 

hkrati: Izbor rešitve problema (Tricider) 

8. vrstniško vrednotenje  

 

3. korak – raziskava: PREIZKUŠANJE REŠITVE/-EV 
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OSNOVNE 

INFORMACIJE 

Zaporedna ura v 

enoti: 3-10. 

Čas trajanja: 3 ure + 5 

ur 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Albina Avsec 

•  Marjeta Čas 

•  Barbara Čretnik 

• Renata Kovačič 

• Igor Vanček 

• Gregor Vegan 

 

Predmet/-i, pri 

katerem poteka/-jo 

dejavnost/-i: 

• GEO 

•  BIO 

•  SLJ 

• TIT 

• ŠPO 

 

STEM-

kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• Inovativnost in 

ustvarjalnost 

Dejavnost/-i (naslov) 

5. Sooblikovanje kriterijev uspešnosti za veščino  

inovativnost in ustvarjalnost 

• 5.1 zapis kriterijev za veščino reševanje 

problema – Zapišejo svoj individualni cilj 

6. Sooblikovanje kriterijev uspešnosti za pripravo 

izvirne orientacijske poti v svojem kraju (BIO-GEO-

ŠVZ-SLJ-TIT) 

7. Delo v skupini: Načrtovanje ORIENTACIJSKE POTI 

(postaj, tabel, nalog)  

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 V Collaboration Space zapisani kriteriji uspešnosti 

za veščino  inovativnost in ustvarjalnost   

 Zapisani kriteriji uspešnosti za veščino reševanje 

problema + Zapišejo svoj individualni cilj 

 Zapisani kriteriji uspešnosti za načrt izdelka tj. 

orientacijske poti: 

 Skica in zemljevid orientacijske poti z legendo, 

5. postajami 

  Zapisanih 10 nalog/navodil za geografske, 

biološko/športne kriterije  

 Navodila za zapisane naloge (SLJ) 

 Skica table (TIT) v izbranem digitalnem orodju 

(Slikar, Teams risar/ AWW board) 

 

 Načrt orientacijske poti skupine v OneDrive 

dokumentu 

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*: 

Na izbiro: 

• Teams Zvezku 

(Collaboration Space), 2 A  

• AWW board/ Slikar/ Teams 

Risar, 5B 

- Microsoft OneDrive dokument, 

5 B   

 

 

 

 

 

4. korak – sklepanje: VREDNOTENJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE 

INFORMACIJE 

Zaporedna ura v 

enoti:11-15 

Čas trajanja: 5 ur 

Predmet/-i, pri 

katerem poteka/-jo 

dejavnost/-i: 

• GEO 

•  BIO 

Dejavnost/-i (naslov) 

8. V Padletu vrstniška povratna   

informacija skupinam o zapisanem načrtu orientacijske 

poti (zemljevida, tabel, nalog) v skladu s kriteriji 

uspešnosti. 

Elementi formativnega 

spremljanja (označimo rdeče): 

1. sooblikovanje/predstavitev 
namenov učenja  

2. sooblikovanje/predstavitev 
kriterijev uspešnosti  

Vloga digitalnih orodij: 

A) pošiljanje in/ali prikazovanje 

in/ali deljenje 

B) analiziranje in/ali procesiranje, 

obdelava 
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Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Albina Avsec 

•  Marjeta Čas 

•  Barbara Čretnik 

• Renata Kovačič 

• Ines Jarh 

 

  

 

• SLJ 

• TIT 

  

STEM-kompetenca, 

ki je v ospredju: 

•  Reševanje 

problemov 

• Inovativnost in 

ustvarjalnost 

 

9. Samovrednotenje orientacijske poti in sodelovanja 

v skupini) v Formsu 

10. Preoblikovanje načrta orientacijske poti glede na 

dobljeno povratno informacijo          

11. Izdelava in postavitev orientacijske poti v 

domačem kraju:  tabel z nalogami na petih točkah 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 V Padletu skupinam zapisana vrstniška povratna 

informacija  s predlogi za izboljšanje 

 Rezultati samovrednotenja orientacijske poti in 

sodelovanja v skupini v Formsu  

 Narejeni popravki v načrtu orientacijske poti 

skupine (OneDrive) 

 Izdelane table in postavljena orientacijska pot v 

kraju. 

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

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

C) interaktivno okolje 

Digitalna orodja + vloga/FS*: 

•  Padlet, 5B, 8B 

• Microsoft Forms, 7B, 6A 

• OneDrive dokument, 6C 

 

 

5. korak – diskusija: RAZPRAVLJANJE O REŠITVAH 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti: 

Čas trajanja: 3 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

• Albina Avsec 

• Ines Jarh 

 

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

• RU 

  

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

• Inovativnost in 

ustvarjalnost  

Dejavnost/-i (naslov) 

12. Tvorjenje promocije orientacijskih poti. 

13. Zapisani osebni cilj učencev za 

izboljšanje gibanja, spremljanje 

lastnega napredka in dokazi gibanja. 

14. Samovrednotenje  veščine reševanje 

problema, veščine inovativnost in 

ustvarjalnosti  ter orientacijske poti-  po 

kriterijih uspešnosti. 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 Zapisana in objavljena promocija 

orientacijske poti  (plakat, objava na 

spletni strani šole, oglasni deski, 

časopisu + obveščanje  turističnega 

društva) 

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*: 

• Spletna stran šole (4A) 

• Forms, 7B, 8A 
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 Zapisan osebni cilj z dokazi gibanja. 

 Izpolnjena evalvacija  in samoevalvacija 

veščine reševanje problemov, veščine 

inovativnost in ustvarjalnost in rešitve 

problema v Formsu 

● 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 
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1. 

IZBIRA 

 

REALNEGA 

 PROBLEMA 

- Prepoznati avtentični problem  

sodobne družbe povezan z 

negibanjem, zdravjem in covid-

19. 

•  Razvijati odgovornost za 

varovanje svojega zdravja in 

zdravja drugih. 

- Razvijati sposobnost za 

prepoznavanje kompleksnih 

problemov in njihovo reševanje 

(tudi z interdisciplinarnim 

pristopom) ter znanstven način 

razmišljanja. 

- sooblikovati namene učenja. 
- uporabljati različna IKT orodja, 

aplikacije. 
- v različnih virih (besedilo, 

posnetek): 
- prepoznati namen tvorca 

besedila, 

- povzeti teme, 

podteme/ključne besede in 

bistvene podatke iz besedila,  

- prepoznavati značilne 

besedne in nebesedne 

prvine ter njihovo vlogo v 

danem besedilu, 

- vrednotiti razumljivost, 

zanimivost, resničnost, 

aktualnost, uporabnost, 

živost, ustreznost in 

učinkovitost besedila z 

utemeljitvijo. 

Dejavnost 1:  

Učitelj poda navodila za ogled dela 

videoposnetka in posnetek predvaja. 

Učenci si ogledajo del 

videoposnetka na spodnji povezavi: 

https://www.delo.si/sport/drugi-

sporti/sokantni-rezultati-nasi-otroci-

postali-predebeli-zapeckarji/ (5-

10min) 

  

Pozorni so na ključne besede, 

namen posnetka, da  prepoznajo 

izhodiščni  problem. V diskusiji 

povzamejo bistvo in povedo svojo 

izkušnjo. 

 

Učitelj predstavi Tricider in poda 

navodila za zapis naslova 

problema/učne enote/teme. Učenci 

glasujejo in ustno argumentirajo 

svojo odločitev. 

Sooblikujejo namene učenja in 

zapišejo svoj osebni cilj. 

 

http://www.tricider.com/brainstormin

g/2hFegPBQhNJ  

 

Dejavnost 2.  

Preberejo besedilo in pogledajo 

grafične prikaze. Branje besedila:  

PO EPIDEMIJI COVID-19: UPAD 

GIBALNE UČINKOVITOSTI OTROK 

IN VEČ DEBELOSTI  

https://www.prehrana.si/clanek/474-

po-epidemiji-covid-19-upad-

- Na podlagi ogleda posnetka prepoznal 

izhodiščni problem/cilj trajnostnega razvoja. 

 

- Zapisal ustrezen predlog naslova problema 

(problem opredelim: nakaže vzrok problema, 

ga poveže s tematiko). 

 

- Glasoval za najprimernejši naslov problema. 

 

- Uporabil 3 različne IKT  aplikacije/orodja. 

 

-Poznal podatke o gibalni učinkovitosti otrok v 

Covid času. 

 

- Sooblikoval namene učenja in zapisal svoj 

osebni cilj. 

 

- prepoznal namen pisca besedila, 

- znal povzeti temo in ključne besede iz 

besedila, 

- prepoznal značilne prvine v besedilu, 

- vrednotil razumljivost, resničnost in 

aktualnost besedila. 

 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

-  Zapis predlogov 

naslovov v Tricider  

in namenov učenja v 

Teams skupna 

raba 

 
- Glasovanje o cilju 

trajnostnega razvoja v 

Mentimetru. 

https://www.delo.si/sport/drugi-sporti/sokantni-rezultati-nasi-otroci-postali-predebeli-zapeckarji/
https://www.delo.si/sport/drugi-sporti/sokantni-rezultati-nasi-otroci-postali-predebeli-zapeckarji/
https://www.delo.si/sport/drugi-sporti/sokantni-rezultati-nasi-otroci-postali-predebeli-zapeckarji/
http://www.tricider.com/brainstorming/2hFegPBQhNJ
http://www.tricider.com/brainstorming/2hFegPBQhNJ
https://www.prehrana.si/clanek/474-po-epidemiji-covid-19-upad-gobalne-ucinkovitosti-otrok-in-vec-debelosti
https://www.prehrana.si/clanek/474-po-epidemiji-covid-19-upad-gobalne-ucinkovitosti-otrok-in-vec-debelosti


                                                                      
 
 
 

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

 

gobalne-ucinkovitosti-otrok-in-vec-

debelosti 

Predstavijo, kaj jih je presenetilo in 

ali imajo enako izkušnjo. 

V skupinah debatirajo in v 

mentimetru glasujejo za cilj 

trajnostnega razvoja, ki se tiče 

problema. 

 

https://www.prehrana.si/clanek/474-po-epidemiji-covid-19-upad-gobalne-ucinkovitosti-otrok-in-vec-debelosti
https://www.prehrana.si/clanek/474-po-epidemiji-covid-19-upad-gobalne-ucinkovitosti-otrok-in-vec-debelosti
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2. 

ISKANJE 

 

REŠITEV 

 

 

 

 Razložiti zakaj je ne-

rekreiranje ljudi problem in 

kakšne so posledice. 

 Iskati možne rešitve 

problema. 

 Uporabiti digitalno 

tehnologijo. 

 Razvijati inovativnost in 

ustvarjalnost, individualnih 

sposobnosti. 

 

 

Dejavnost 3: 

Individualen razmislek in zapis 

možnih posledic, problemov zaradi 

nezdravega, telesno nedejavnega 

življenja v Mindmeister 

https://mm.tt/1702977565?t=NveoF

9Shuk 

 

Dejavnost 4: 

Individualen razmislek in zapis 

možnih rešitev problema, ki 

nastanejo zaradi telesne 

nedejavnosti v covid času  

in hkrati skupna izbira ene rešitve 

problema,  ki bi bila primerna za 

našo šolo/ za nas, kar bi lahko 

načrtovali in izvedli 

http://www.tricider.com/brainstormin

g/3CY9jVH8pid 

 

-Zapisal vsaj eno posledico nezdravega 

življenja, telesno neaktivnega življenja. 

 -Zapisal vsaj eno smiselno rešitev problema v 

Tricider. 

 

- Izbral (glasoval za) najbolj primerno rešitev 

našega problema, ki bo uporabna za nas in 

našo okolico. 

 

 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

 Nabor problemov, ki jih 

lahko povzroči 

nezdravo, telesno 

neaktivno življenje v 

Mindmeistru.   

 
 Zapis možnih rešitev 

problema nezdravega 

življenjskega stila (v 

covid času)  v Tricider 

in hkrati: 

Izbor rešitve problema 

(Tricider) 

 

3. 

PREIZKUŠANJE 

REŠITEV 

- Izdelati inovativno in kreativno  

rešitev avtentičnega problema. 

-Si prizadevati za trajno rešitev 

problema za vse ljudi, naše 

potomce. 

Dejavnost 5:  

Sooblikujejo kriterije uspešnosti za 

veščino  inovativnost in 

ustvarjalnost 

-Sodeloval v diskusiji in predlagal kriterije za 

veščini. 

- Si prizadeval za trajno rešitev problema. 

- Sooblikoval namene učenja za veščino 

reševanja problemov: 

Dokazi, ki nastajajo: 

- Zapis kriterijev 

uspešnosti v Collaboration 

Space za veščino  

https://mm.tt/1702977565?t=NveoF9Shuk
https://mm.tt/1702977565?t=NveoF9Shuk
http://www.tricider.com/brainstorming/3CY9jVH8pid
http://www.tricider.com/brainstorming/3CY9jVH8pid
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- Sonačrtovati  kriterije 

uspešnosti za veščini 

inovativnost in ustvarjalnost ter  

reševanje problemov. 

 

- Raziskati  različne geografske 

elemente bližnje okolice. 

-V skupini sodelovati pri  

načrtovanju orientacijske poti. 

- Pri načrtovanju in izvedbi 

uporabiti digitalno tehnologijo. 

  - Znati napisati načrt raziskave 

oz. orientacijske poti, ga izvesti 

in poročati o poteku in rezultatih 

raziskave. 

 - Znati poiskati ustrezne vire in 

presoditi njihovo uporabno 

vrednost in verodostojnost. 

 - Znati poiskati zemljevid 

svojega kraja na Geopedii, vanj 

vrisati krožno pot s postajami in 

ga opremiti z legendo. 

 - Znati postaviti vprašanja, ki 

zajemajo orientacijo ter naravno 

in družbenogeografske elemente 

domače pokrajine v medsebojni 

povezavi. 

- Si znati izmeriti in izračunati 

srčni utrip. 

- Pri športnih aktivnostih 

razumeti, da gre za usklajenost 

skeletnega, mišičnega in 

živčnega sistema. 

• 5.1 zapišejo kriterije za veščino 

reševanje problema – Zapišejo 

svoj individualni cilj 

 

Dejavnost 6: 

Sooblikujejo kriterije uspešnosti za 

pripravo izvirne orientacijske poti v 

svojem kraju (BIO-GEO-ŠVZ-SLJ-

TIT) 

 

Dejavnost 7: 

Delo v skupini: Načrtujejo 

ORIENTACIJSKE POTI (postaj, 

tabel, nalog)  

Učenci v skupini s pomočjo različnih 

IKT orodij oblikujejo načrt za idejo, ki 

so jo razvili. Pred izvedbo skupaj z 

učiteljem sooblikujejo kriterije za 

zapis načrta orientacijske poti 

(gibalne, fit poti). 

 

 

o Opredelil/-a sem problem. 

o Predvidel/-a sem smiselne rešitve. 

o Učil/-a sem se sodelovalno. 

o Primerjal/-a sem različne rešitve. 

o Oblikoval/-a sem načrt. 

o Predstavil/-a sem način dela. 

o Izdelal/-a sem izdelek. 

o Preizkusil/-a sem rešitev. 

o Predlagal/-a sem izboljšave. 

o Predstavil/-a sem končni izdelek. 

 

- in veščino inovativnost ter ustvarjalnost:  

 Pri iskanju rešitev sem bil/-a 

ustvarjalna, izvirna. 

 Pri sodelovalnem delu sem aktivna, 

dajem predloge. 

 Pri sodelovalnem delu sem aktivna, 

dajem predloge. 

 Predlagal/-a sem smiselne rešitve. 

Izkazal  znanje, sodelovanje, ustvarjalnost, 

iznajdljivost. 

Reflektiral svoje delo in sproti ves proces. 

 

-Sooblikoval kriterije uspešnosti za izvirno 

orientacijsko pot v svojem kraju (cilji BIO-

GEO-ŠVZ-SLJ-TIT): 

--> Kriteriji načrta orientacijske poti vsake 

skupine: 

 Zapisal  RV in hipotezo. 

 Orientacijsko pot poimenovali 
-Na Geopedii poiskal zemljevid svojega kraja 

in si ga shranil.  

-Na zemljevidu kraja označil krožno pot in 5 

postaj in ga opremil z legendo. 

inovativnost in 

ustvarjalnost   

 
- Zapis kriterijev uspešnosti 

za veščino reševanje 

problema + zapis svojega 

individualnega cilja  

 
- Zapis kriterijev 

uspešnosti za načrt izdelka 

tj. orientacijske poti: 

 Skica in zemljevid 

orientacijske poti z 

legendo, 5. 

postajami 

  Zapisanih 10 

nalog/navodil za 

geografske, 

biološko/športne 

kriterije  

 
 Navodila za 

zapisane naloge 

(SLJ) 
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- Razložiti proces nastanka 

mlečne kisline v mišicah, če 

pretiravamo s fizično aktivnostjo. 

- Znati prepoznati poškodbo 

gibal (mišic, kosti) 

- Znati preprečiti poškodbo gibal 

oz. Nuditi prvo pomoč ob 

poškodbi. 

- Razumeti, da smo odgovorni za 

svoje zdravje in zdravje drugih in 

kdaj je naše ravnanje odgovorno 

(npr. uravnotežena prehrana). 

- Napisati razumljivo in jezikovno 

ustrezno navodilo nalog za 

obiskovalce poti. 

-Sooblikovati kriterije uspešnosti 

zapisa razumljivih in  jezikovno 

pravilnih navodil za naloge na 

orientacijski poti. 

 

-Sooblikovati kriterije uspešnosti 

za skiciranje table. 

-Sooblikovati kriterije uspešnosti 

za izdelek tabla. 

- Uporabiti IKT orodje/aplikacijo 

pri skiciranju table. 

-Oblikovati in skicirati zamisel 

predmeta (table), jo predstaviti in 

utemeljiti. 

-Zapisal 10 nalog, ki jih bodo obiskovalci 

opravili/rešili: 

-5 nalog iz geografskih vsebin (obvezna je 

orientacija ter 2 naravnogeografski in 2 

družbeno geografski temi) 
-opazoval in sestavil vprašanja o naravnih 

značilnostih (vodovje, rastje, prst, površje, 

kamnine). 
- opazoval in sestavil vprašanja o  družbenih 

značilnostih (promet, prebivalstvo, 

gospodarske dejavnosti, naselja) 
- zapisal 5 nalog  iz biologije v povezavi s 

športno vzgojo (obvezne vsebine iz sklopa: 

dihala, krvožilje, gibala, zdrava prehrana, 

pomen gibanja) 

- izmeril srčni utrip in načrtoval vaje za 

krepitev mišic 

-na primeru pokazal, da so za gibanje telesa 

potrebni: skeletni, mišični in živčni sistem 

- razložil, kateri proces poteka v mišicah (kaj 

nastane), če pretiravamo s fizično aktivnostjo 

-poznal različne poškodbe mišic, kosti, dihal, 

obtočil in jih preprečil oz. pravilno ravnal ob 

poškodbi, 

-razvijal odgovornost za varovanje svojega 

zdravja in zdravja drugih (npr. pomen 

uravnotežene prehrane) 

- poiskal ustrezne vire in presodil njihovo 

uporabno vrednost in verodostojnost 

 

Pri zapisu navodil za naloge upošteval 

kriterije: 

• jedrnatost 

• vidljivost 

• jasnost 

• razumljivost 

 
 Skica table (TIT) v 

izbranem 

digitalnem orodju 

(Slikar, Teams 

risar/ AWW board) 

 
- Načrt orientacijske poti 

skupine v OneDrive 

dokumentu  v domačem 

kraju (4 skupine) 
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• jezikovna/slikovna ustreznost 

 

Pri skiciranju pozoren, da bom: 

• skiciral v Slikarju, AWW board... (IKT 

aplikacijo in shranil sliko) 

• risal s prosto roko (z miško) 

• skiciral vse sestavne dele table 

• skico kotiral po pravilih kotiranja (mere) 

• zapisal material, ki ga bom uporabil za 

izdelavo table 

4. 

VREDNOTENJE 

 

 REŠITEV 

 

- Znati ovrednotiti, zapisati  

konkretno povratno informacijo 

sošolcem glede na dogovorjene 

kriterije uspešnosti za 

orientacijsko pot.  

- Se samovrednotiti, vrednotiti 

sodelovanje v skupini in 

predlagati izboljšave za naprej. 

- Zapisati svoj načrt za 

povečanje in spremljanje svojega 

gibanja. 

 

- Izboljšati načrt orientacijske poti 

in ga dokončati: dodati promocijo 

poti. 

 

-Tvoriti oglasno besedilo 

(promocijo orientacijske poti). 

 

- Pripraviti delovni prostor, izbrati 

gradiva, orodja, pripomočke in 

osebna zaščitna sredstva za 

varno delo. 

Dejavnost 8: 

 V Padletu učenci podajo vrstniško 

povratno informacijo skupinam o 

zapisanem načrtu orientacijske poti 

(zemljevida, tabel, nalog) v skladu s 

kriteriji uspešnosti. 

https://padlet.com/ines_jarh/8r161pv

tritihd9t 

 

Dejavnost 9: 

Samovrednotijo orientacijske poti in 

sodelovanje v skupini v Formsu. 

 

Dejavnost 10: 

Preoblikujejo načrt orientacijske poti 

glede na dobljeno povratno 

informacijo.     

      

Dejavnost 11: 

Izdelajo in postavijo orientacijske 

poti v domačem kraju: table z 

nalogami na petih točkah. 

- Zapisal vrstniško povratno informacijo 

ostalim skupinam. 

- Zapisal predloge za izboljšanje glede na 

kriterije za orientacijsko pot (zemljevid, tabla, 

naloge). 

- Sodeloval v diskusiji, ki dobi povratno 

informacijo. 

- Se ovrednotil, predlagal, kako lahko 

izboljšam pot. 

- Ovrednotil sodelovanje v skupini in predlagal 

izboljšave. 

 

- Skupine glede na dobljeno povratno 

informacijo preoblikovali : 

♦ dodali, kako bomo obveščali krajane 

(plakat, objava na spletni strani šole, 

oglasni deski, časopisu + obveščanje  

turističnega društva), 

♦ dodali, kako bomo spremljali svoje 

gibanje (svoj napredek). 

 

- Si enakomerno razdelili delo, izdelali 

popravljeno verzijo orientacijske poti.  

 

- Izdelali table, izdelek tabla bo: 

Dokazi, ki nastajajo: 

- Zapis vrstniške povratne 

informacije skupinam v 

Padletu s predlogi za 

izboljšanje. 

 
- Rezultati 

samovrednotenja 

orientacijske poti in 

sodelovanja v skupini v 

Formsu  

 

 
- Narejeni popravki v 

načrtu orientacijske poti 

skupine (OneDrive) 

https://padlet.com/ines_jarh/8r161pvtritihd9t
https://padlet.com/ines_jarh/8r161pvtritihd9t
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- Izdelati sestavne dele, jih 

sestaviti v sklop in končni 

izdelek. 

- Preizkusiti izdelek, ga 

ovrednotiti po zastavljenih merilih 

in predstaviti ideje za izboljšanje. 

 

• izvirna, 

• vremensko obstojna (les: polakirana, 

pobarvana …), 

• natančno izdelana, 

• uporabna; opremljena z besedilom oz. 

piktogramom. 

- Pri izdelavi upošteval varnost pri delu. 

- Postavil orientacijsko pot v kraj, ki ima ime. 

 

- Orientacijsko pot obiskal, izvedel vaje in 

poslikal za promocijo. 

*** Orientacijska pot ne sme biti daljša od 1 

ure. 

 

- Zapisal, oblikoval promocijo orientacijske poti 

(ime).  

- Tvoril oglasno besedilo. 

 
- Izdelane table in 

postavljena orientacijska 

pot v kraju. 

 

 
5. 

RAZPRAVLJANJ

E 

 

O  

 

REŠITVAH 

- Orientacijske poti predstaviti 

krajanom in širši javnosti in 

promovirati gibanje v covid času. 

 

- Zavedati se, da je gibanje eden 

od ključnih dejavnikov za zdravje 

vsakogar. 

- Povečati lastno gibanje. 

 

- Znati reševati probleme, s 

katerimi se srečajo v življenju 

(poznati postopek). 

- Evalvirati napredek pri 

reševanju problema, razvijanju  

lastne inovativnosti in 

ustvarjalnosti. 

Dejavnost 12: 

Tvorijo promocije orientacijskih poti. 

 

Dejavnost 13:  

Zapišejo svoj osebni cilj za 

izboljšanje gibanja, spremljajo lastni 

napredek in dokaze gibanja. 

 

Dejavnost 14: 

Samovrednotijo  veščine reševanje 

problema, inovativnost in 

ustvarjalnost  ter zbirajo mnenja 

obiskovalcev orientacijske poti -  po 

kriterijih uspešnosti (Forms, ustno) 

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

DesignPage.aspx?fragment=For

- Predstavil promocijo orientacijske poti svoje 

skupine; na plakatu, objava na spletni strani 

šole, oglasni deski, v časopisu in z 

obveščanjem  Turističnega društva Laporje. 

 

- Zapisal svoj osebni cilj za izboljšanje gibanja. 

- Zapisal način, kako bom spremljal svoj 

napredek (Health aplikacije..:), oddajal 

dokaze. 

 

- V Formsu in pogovoru evalviral svoj 

napredek pri reševanju problema, razvijanju 

lastne inovativnosti in ustvarjalnosti. 

- Zbral mnenje obiskovalcev in predstavil 

ugotovitve o svoji orientacijski poti. 

 
 - Potrdil ali ovrgel hipotezo. 

Dokazi, ki nastajajo: 

- Zapisana in objavljena 

promocija orientacijske poti  

(plakat, objava na spletni 

strani šole, oglasni deski, 

časopisu + obveščanje  

turističnega društva). 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DowLz9X9GM0O5pE4ZmBttpyhKeGgr0fNPj0Jvlr-He8hUQTAyUlZZRFM0UDVWRFoyVEU0ODBMRDUxTS4u%26Token%3Da656dcd486e84a91bd8a39be0d5f20dd
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DowLz9X9GM0O5pE4ZmBttpyhKeGgr0fNPj0Jvlr-He8hUQTAyUlZZRFM0UDVWRFoyVEU0ODBMRDUxTS4u%26Token%3Da656dcd486e84a91bd8a39be0d5f20dd
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- Evalvirati rešitev problema, tj. 

orientacijske poti. 

 

 

mId%3DowLz9X9GM0O5pE4ZmB

ttpyhKeGgr0fNPj0Jvlr-

He8hUQTAyUlZZRFM0UDVWRFo

yVEU0ODBMRDUxTS4u%26Toke

n%3Da656dcd486e84a91bd8a39

be0d5f20dd 

- Argumentiral ugotovitve vrednotenja veščin 

in rešitve in izpeljal zaključke raziskave (v 

ustni obliki).   
 

 

 

 

 
- Zapisan osebni cilj z 

dokazi gibanja. 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DowLz9X9GM0O5pE4ZmBttpyhKeGgr0fNPj0Jvlr-He8hUQTAyUlZZRFM0UDVWRFoyVEU0ODBMRDUxTS4u%26Token%3Da656dcd486e84a91bd8a39be0d5f20dd
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- Izpolnjena evalvacija  in 

samoevalvacija veščine 

reševanje problemov, 

veščine inovativnost in 

ustvarjalnost in rešitve 

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

 

Dokaz 1: Zapis predlogov naslovov v Tricider in namenov učenja v Teams skupna raba 
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Dokaz 2: Glasovanje o cilju trajnostnega razvoja v Mentimetru. 

 
 

Dokaz 3: Nabor problemov, ki jih lahko povzroči nezdravo, telesno neaktivno življenje v Mindmeistru.   
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Dokaz 4: Zapis možnih rešitev problema nezdravega življenjskega stila (v covid času)  v Tricider in hkrati: 

Izbor rešitve problema (Tricider) 
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Dokaz 5: V Collaboration Space zapisani kriteriji uspešnosti za veščino  inovativnost in ustvarjalnost   
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Dokaz 5.1: Zapisani kriteriji uspešnosti za veščino reševanje problema + Zapišejo svoj individualni cilj 
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NAMENI UČENJA: 

Znamo reševati probleme, s katerimi se srečamo v življenju (poznamo postopek). 

Si prizadevamo za trajno rešitev problema za vse ljudi, naše potomce (zdravje in dobro počutje). 

Razvijamo inovativnost in ustvarjalnost, da najdemo nove rešitve in razvijamo naše sposobnosti. 

Smo vešči uporabe IKT orodij, aplikacij. 

Znamo poiskati smiselne rešitve, ki bodo rešile naš problem in bodo uporabne za nas in našo okolico. 

Zavedamo se, da je gibanje eden od ključnih dejavnikov za zdravje vsakogar, ter znamo o tem ozavestiti še ostale ljudi. 
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Dokaz 6: V Padlatu zapisane vrstniške povratne informacije s predlogi za izboljšave.  

 

Dokaz 7: Rezultati samovrednotenja in sodelovanja v skupini v Formsu 
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Dokaz:  

Izdelane table in postavljena orientacijska pot v kraju 

SLIKE 1. POTI: Žabljek - Razgor 

TABLA 1: ŽABLJEK  

 

TABLA 2: LEVIČ 
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TABLA 3: LEVIČ  
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TABLA 4: RAZGOR 
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TABLA 5: RAZGOR 
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SLIKE 2. POTI: Laporje - Hošnica - Laporje 
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SLIKA 1: DRUGA TOČKA 
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SLIKA 2: NALOGE NA DRUGI TOČKI 
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SLIKA 3: NAVODILA NALOG 
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SLIKA 4: TOČKA OB GOZDU 

SLIKE 3. POTI: Laporje - Križni Vrh 
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TOČKA 1: Šolsko igrišče              
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TOČKA 2: Cerkev sv. Filipa in Jakoba 



                                                                      
 
 
 

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

 

 

TOČKA 3: Senegačnikova cimprača                               
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TOČKA 4: Energetske točke v Hošnici 
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TOČKA 5: Igrišče na Križnem Vrhu 

 

SLIKE 4. POTI: Pretrež 
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SLIKA 1: GAJA IN KLARA NA POTI OB LOŽNICI 
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SLIKA 2: ZAČETNA TOČKA RAZGIBALNO-ORIENTACIJSKE POTI 
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SLIKA 3: ČETRTA TOČKA S ŠPORTNO IN GEOGRAFSKO NALOGO 
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Dokaz: 

Promocije poti 

1. pot: Žabljek - Razgor 
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2. pot: Laporje - Hošnica - Laporje 

 

3. pot  
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4. pot 
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5.  

 

Dokaz: Osebni cilj učenca 
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Dokaz: Izpolnjena evalvacija  in samoevalvacija veščine reševanje problemov, veščine inovativnost in ustvarjalnost in rešitve problema v Formsu 
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Dokazi gibanja učencev: 
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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. Dokaz: Zapis predlogov naslovov v Tricider 
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1. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

- Učenec na podlagi ogleda posnetka prepozna 

del problema. 

- Glasuje za najprimernejši naslov problema. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

- Učenec na podlagi ogleda posnetka 

prepozna izhodiščni problem, vendar ga 

preširoko opiše. 

- Glasuje za najprimernejši naslov 

problema. 

 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

- Učenec na podlagi ogleda posnetka prepozna 

izhodiščni problem.  

- Zapiše  ustrezen predlog naslova problema 

(problem opredeli: nakaže vzrok problema, ga 

poveže s tematiko). 

- Glasuje za najprimernejši naslov problema. 

 

 

1. 

1.1. dokaz: Zapis namenov učenja v Teams skupna raba, individualnega cilja 

  

- Učenec ni preveč aktiven pri sooblikovanju 
ciljev. 

-Osebnega cilja ne zapiše. 

 

16. “        ” 

 

 

-Učenec sooblikuje namene učenja in 
zapiše osebni cilj. 

-Osebni cilj je presplošen, ni konkretiziran. 

 

 

14. “Znam poiskati rešitve za mene.” 

 

- Učenec je sooblikoval namene učenja in zapisal 

svoj osebni cilj. 

- Osebni cilj je konkretiziran in osredotočen na 

problem. 
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17. “Znam poiskati smiselne rešitve, ki bodo rešile 

naš problem in bodo uporabne za nas in našo 

okolico.   

Zavedam se, da je gibanje eden od ključnih 

dejavnikov za zdravje vsakogar, ter znam o tem 

ozavestiti še ostale ljudi.” 

2. Dokaz: Glasovanje o cilju trajnostnega razvoja v Mentimetru po branju članka. 

 

- Prepozna cilj trajnostnega razvoja. 

- Učenec iz članka prepozna namen pisca 
besedila. 

 

- Prepozna cilj trajnostnega razvoja. 

-Zna povzeti temo in ključne besede iz 
besedila. 

 

 

- Prepozna cilj trajnostnega razvoja. 

- Pozna podatke o gibalni učinkovitosti otrok v 
Covid času. 

- Prepozna značilne prvine v besedilu. 

- Vrednoti razumljivost, resničnost in aktualnost 
besedila in ga podkrepi z argumentom. 

 Dokaz 3: Nabor problemov, ki jih lahko povzroči nezdravo, telesno neaktivno življenje v Mindmeistru.   
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2. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 Prepozna najbolj pogosto in očitno 
posledico telesne nedejavnosti 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

 Prepozna več posledic, tudi tiste, ki 
niso tako očitne na prvi pogled 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 Prepozna več posledic, tudi tiste, ki niso 
tako očitne na prvi pogled in jih 

podkategorizira 

 

Dokaz 4: Zapis možnih rešitev problema nezdravega življenjskega stila (v covid času)  v Tricider in hkrati: 

Izbor rešitve problema (Tricider) 



                                                                      
 
 
 

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

 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 Učenec prepozna rešitev. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

 Učenec prepozna rešitev, vendar je 
preveč splošno opredeljena. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 Učenec prepozna rešitev in navede konkretne 
primere. 

 

3.,4. 

Dokaz 8: V Padletu učenci podajo vrstniško povratno informacijo skupinam o zapisanem načrtu orientacijske poti (zemljevida, tabel, 

nalog) v skladu s kriteriji uspešnosti. 

 

- Zapisal vrstniško povratno informacijo ostalim skupinam. 

- Sodeloval v diskusiji, ki dobi povratno informacijo. 
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Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

- Podal je samo mnenje, ni podal 

vrstniške PI glede na kriterije. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

- Sodeloval je v diskusiji, podal je 

predlog za izboljšave. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

- Sodeloval je v diskusiji, zapisal je predloge za 

izboljšanje glede na kriterije uspešnosti za 

orientacijsko pot (zemljevid, tabla, naloge).  

 

9. Dokaz: Rezultati samovrednotenja orientacijske poti in sodelovanja v skupini v Formsu 

 

- Ovrednotil sodelovanje v skupini in predlagal izboljšave. 
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Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

- Podal je subjektivno mnenje brez 
utemeljitve (super, lepo). 

 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

 

- Podal je subjektivno mnenje z 
utemeljitvijo (vodja ustrezno 

organizira delo skupine). 
 
 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

- Podal je subjektivno mnenje z utemeljitvami 
(potreboval opomnike; si ni preveč upala, 

tako da smo jo morali spodbujati). 

 

7./10. Dokaz: Končan načrt orientacijske poti 

1. 10 NALOG (5 BIO - ŠPO, 5 GEO) 

VSE SKUPINE SO IZPOLNILE SPODNJE KRITERIJE: 

 Zapisali  RV in hipotezo. 
 Orientacijsko pot poimenovali 

-Na Geopedii poiskal zemljevid svojega kraja in si ga shranil.  

-Na zemljevidu kraja označil krožno pot in 5 postaj in ga opremil z legendo. 

-Zapisal 10 nalog, ki jih bodo obiskovalci opravili/rešili: 

-5 nalog iz geografskih vsebin (obvezna je orientacija ter 2 naravnogeografski in 2 družbeno geografski temi) 
 -opazoval in sestavil vprašanja o naravnih značilnostih (vodovje, rastje, prst, površje, kamnine). 

 - opazoval in sestavil vprašanja o  družbenih značilnostih (promet, prebivalstvo, gospodarske dejavnosti, naselja) 

  

- zapisal 5 nalog  iz biologije v povezavi s športno vzgojo (obvezne vsebine iz sklopa: dihala, krvožilje, gibala, zdrava prehrana, pomen gibanja) 

- izmeril srčni utrip in načrtoval vaje za krepitev mišic 

-na primeru pokazal, da so za gibanje telesa potrebni: skeletni, mišični in živčni sistem 

- razložil, kateri proces poteka v mišicah (kaj nastane), če pretiravamo s fizično aktivnostjo 
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-poznal različne poškodbe mišic, kosti, dihal, obtočil in jih preprečil oz. pravilno ravnal ob poškodbi, 

-razvijal odgovornost za varovanje svojega zdravja in zdravja drugih (npr. pomen uravnotežene prehrane) 

- poiskal ustrezne vire in presodil njihovo uporabno vrednost in verodostojnost 

Pri zapisu navodil za naloge upošteval kriterije: 

1. jedrnatost 

2. vidljivost 

3. jasnost 

4. razumljivost 

5. strokovna in jezikovna/slikovna ustreznost 
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Opis ravni za prečno veščino + en primer 
IKT dokaza: 

 Naloga je presplošno (preohlapno) 
zastavljena.  

RV začne z Ali, potrebno izboljšati, da se bo 
ujemalo z H. 

Ali lahko pripravimo izvirno in inovativno 
orientacijsko pot v Laporju? 

H: Lahko pripravimo izvirno in inovativno 
orientacijsko pot v Laporju, pri kateri bo 
lahko sodelovalo več ljudi različnih 
generacij. 

Zemljevid poti nima legende. 

1.  Opiši promet v Laporju.  
2. Kakšno naselje je Laporje.   

3. Opiši površje in rastlinstvo v 
Laporju.   

4. Katere živali lahko najdeš v Laporju. 

Prevladujejo ŠPO-GEO naloge. 

1. Si jedel? Koliko in kakšna hrana je 
najbolj primerna, ko se podaš na 

takšno orientacijsko pot?  
2. Za ogrevanje začni z razgibavanjem 

rok (kroži z rokami), nog (kroži z 
gležnji) in trupom (naredi nekaj 
predklonov). Izmeri si tudi srčni 

utrip. 

Opis ravni za prečno veščino + en 
primer IKT 
 dokaza: 

 Naloga ne vsebuje dodatnih 
virov (ključev)  za določanje.  

RV začne z Ali in vsebuje 
spremenljivke. 

Ali bo naša orientacijska pot 

pripomogla k temu, da bodo prebivalci 

kraja bolj gibalno aktivni? 

Naša orientacijska pot bo krajane 

spodbudila k večji gibalni aktivnosti.  

1. Določi gostoto poselitve v tem 
kraju.  

2. Določi živali, ki živijo ob in v 
potoku Ložnica.  

3. Določi tipe rastja v tvoji okolici.  
1. Orientiraj se. Določi, v kateri 

smeri ležijo cerkev in 
železniška postaja. 

2. Kako bi ukrepal/-a, če bi 

padel/-a ter si zvil/-a zapestje? 

3. Ali si pred rekreacijo pojedel/-a 

velik obrok?  Pred rekreacijo je 

namreč  zaželena malica, ki 

vsebuje ogljikove hidrate, 

beljakovine ter kakršno koli 

sadje. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

 Naloga je jedrnata, jasna, razumljiva, 
vsebinsko in jezikovno ustrezna.  

RV in H konkretni in vsebujeta spremenljivke.  

Koliko krajanov bi obiskalo našo pot v 1 tednu?  
H učenca: Po mojem mnenju bi našo pot 

obiskalo približno 40 ljudi na teden. 
1. Opazuj okolico in zapiši, kateri tip 

površja prevladuje (ravninsko, 
gričevnato ali hribovito).   

2. Razmisli, zakaj so Ložnico regulirali oz. 
poglobili in kakšne so posledice 

regulacije.  
3. Danes si boste vaš srčni utrip izmerili 

ročno. Drugi, tretji in četrti prst leve 
roke položite tik nad palčno stran 

desnega zapestja ali ob mišici na vratu. 
Število utripov na minuto dobimo tako, 

da ob tipanju utripajoče arterije 
štejemo število udarcev:  

 Pri večji intenzivnosti treninga merimo 
6 sekund in dobljen rezultat 

pomnožimo z 10.  

 Pri manjši intenzivnosti treninga 
merimo 15 sekund in dobljen rezultat 

pomnožimo s 4.  
2. Kaj bi storili če ob vadbi pride do 

odprtega zloma?   
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3. Za športno aktivnost pa naredi še 
20 metrov šprinta.   

4. Da boš športno aktiven/-a, pa 
naredi še 10 poskokov z dvigom 
kolen. Nato si izmeri svoj srčni 

utrip. 
5. Kratka navodila za športno vadbo 

brez podpore slik. 

 

NISO VKLJUČILI NALOGE, KI BI: 

 - razložile, kateri proces poteka v mišicah 
(kaj nastane), če pretiravamo s fizično 

aktivnostjo, 

-poznali različne poškodbe mišic, kosti, 
dihal, obtočil in jih preprečili oz. pravilno 

ravnali ob poškodbi, 

-pri zapisu nekaj jezikovnih (pravopisnih) 
spodrsljajev. 

 

4. Tvoja naloga za športno 

aktivnost je, da narediš 15 

izpadnih korakov.  

5. Jasna kratka navodila za 

športne vadbe., vključili 

povezavo do videa atletska 

abeceda.  

 

Pri BIO nalogah z poškodbo ne navede 

primerov, kako poškodbo preprečiti 

oz. kako ravnati v primeru poškodbe. 

 

 

1. Kaj bi storili v primeru da ste pri 
razteznih vajah pretiravali in pride do 

zvina?  
2. Če si neogret/-a ali pretiravaš z vadbo, 

pride do natega mišice. V tem primeru 
je treba z vadbo takoj prenehati.  

Poškodovano območje je potrebno 
začeti ohlajati, kar moraš početi 

približno 10 minut. 
3. Si opazil/-a, da se je po opravljeni vaji 

potreba po kisiku povečala? Razlogi za 
to so lahko dolgotrajni napor ali 
izčrpavanja glikogenskih rezerv. 

4. Dodali še slikovna navodila za športne 
vadbe. 

 
- poiskal ustrezne vire in presodil njihovo 

uporabno vrednost in verodostojnost 
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2. SKICA TABEL 

Pri skiciranju pozoren, da bom: 

 skiciral v Slikarju, AWW board... (IKT aplikacijo in shranil sliko) 

 risal s prosto roko (z miško) 

 skiciral vse sestavne dele table 

 skico kotiral po pravilih kotiranja (mere) 

 zapisal material, ki ga bom uporabil za izdelavo table 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 Skicirani so vsi sestavni deli table, 
pravila kotiranja niso v celoti 
upoštevana, manjka zapis materiala, iz 
katerega bodo table izdelane. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

 Skicirani so vsi sestavni deli table, 
pravila kotiranja niso v celoti 
upoštevana, zapisan je material, iz 
katerega bodo table izdelane. 

  

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 Skicirani so vsi sestavni deli table, pravila 
kotiranja skoraj v celoti upoštevana, 
zapisan je material, iz katerega bodo table 
izdelane. 

 

10. Dokaz: Izdelane table in postavljena orientacijska pot v kraju. 
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- Izdelali table, izdelek tabla bo: 

 izvirna, 

 vremensko obstojna (les: polakirana, pobarvana …), 

 natančno izdelana, 

 uporabna; opremljena z besedilom oz. piktogramom. 

 Pri izdelavi upošteval varnost pri delu. 

 Postavil orientacijsko pot v kraj, ki ima ime. 

 Orientacijsko pot obiskal, izvedel vaje in poslikal za promocijo. 

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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- Ima ime. 

- Tabla ni pobarvana. 
- Plastificiran list pripet z žebljički, zato 

slabše kljubuje vremenskim pojavom. 

 
 Pot ima ime. 

 Tabla natančno izdelana 

 Navodila žgana z pirografom. 

 Ni pobarvana ali polakirana. 

 
- Pot ima izvirno ime. 

- Tabla je izvirna – QR koda in unikatni 

animirani liki. 

- Je polakirana. 

 

5. 

Dokaz 12: Tvorijo promocije orientacijskih poti. 

- Predstavil promocijo orientacijske poti svoje skupine; na plakatu, objava na spletni strani šole, oglasni deski, v časopisu in z obveščanjem  

Turističnega društva Laporje. 
Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

 

- Promocija z opisom poti brez 
slikovnega gradiva. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

- Promocija z opisom poti s 
fotografijami brez naslovov slik. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

- Promocija z opisom poti s podnaslovljenimi 
fotografijami. 
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 Dokaz 13: Zapišejo svoj osebni cilj za izboljšanje gibanja, spremljajo lastni napredek in dokaze gibanja. 

 

 

 Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
 

 Zapisal premalo konkreten cilj. 

 

- Zapisan cilj brez načrta spremljanja in 
dokazov. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

 

 Zapisal konkreten cilj za učno pot. 

 

- Zapisan osebni cilj in načrt 
spremljanja brez dokazov. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
 

 Zapisal konkreten cilj za gibanje s 
predlogom za izboljšavo. 

 

- Zapisan osebni cilj, načrt spremljanja in 
dokazi gibanja. 
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 Dokaz 14: Samovrednotijo  veščine reševanje problema, inovativnost in ustvarjalnost  ter zbirajo mnenja obiskovalcev orientacijske poti -  

po kriterijih uspešnosti (Forms, ustno) 

- V Formsu in pogovoru evalviral svoj napredek pri reševanju problema, razvijanju lastne inovativnosti in ustvarjalnosti. 

 



                                                                      
 
 
 

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

 

- Zbral mnenje obiskovalcev in predstavil ugotovitve o svoji orientacijski poti. 

 

 Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
 

 Razume rešitev danega problema. 

 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT 
dokaza: 

 

 Se zaveda, da pridobljeno znanje 
lahko uporabi pri različnih učnih 

snoveh v šoli. 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
 

 Se zaveda, kako pomembna je veščina 
reševanja problema. 
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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 

Tricider + + + + 

Mentimeter + + + + 

Teams (skupna raba, Zvezek) + + + + 

Mindmeister + + + + 

AWW board/Slikar  + + + 

Padlet + + + + 

MIcrosoft Forms + + + + 

Microsoft OneDrive + + + + 

Spletna stran šole 

(WordPress) 

 + + + 

 

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

S formativnim spremljanjem, tj. spodbujanjem učencev k ubeseditvi ciljev na področju učenja, k sooblikovanju kriterijev uspešnosti, k zbiranju dokazov, podajanju 

povratne informacije ter samorefleksiji in samoevalvaciji. Učencem namreč ubeseditev povzroča težave, prav tako potrebujejo nenehno spodbudo pri oblikovanju PI, ki mora 

biti vezana na kriterije uspešnosti. Iz pridobljenih dokazov o delu učencev v 1. STEM učni enoti je namreč razvidno, da vsi učenci še ne podajajo kakovostne PI, da imajo 

težave z oblikovanjem osebnih ciljev ter ozaveščanjem kriterijev reševanja problema, inovativnosti in izvirnosti ter kritičnega mišljenja, nenazadnje tudi dobrega sodelovanja. 

Tudi pri razvijanju prečnih veščin je pomembno, da najprej ozavestijo, kaj je sama veščina, kateri so cilji/nameni razvijanja le-te in kriteriji uspešnosti, kako načrtovati poti do 

cilja (razvoja izbrane veščine), kako zbirati dokaze in oblikovati konstruktivno PI o kakovosti veščine ter samorefleksijo učenca, kako kakovostno je razvil posamezno veščino, 

kje vidi napredek, kaj lahko še izboljša. Ključno je tudi, da učenci ozavestijo, kje bi lahko pridobljeno znanje uporabili v vsakdanjih življenjskih situacijah. 


