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I. OSNOVNI PODATKI 

 

Osnovna šola: Oddelek: 8 . c Učitelji, ki izvajajo učno enoto: 

 Jelena Novak 

 Janja Perko 

 Urška Jaroš 

 Ivan Kojc 

Število ur: 6 

 

Datumi izvedb:  

17. 5. 2021 

20. 5. 2021 

21. 5. 2021 

 

Naslov učne enote: VIRUSI (VREDNOT) 

Cilji in standardi iz UN po predmetih: 

Predmet 1: Oddelčna 

skupnost: razvijanje 

kompetenc za 

vseživljenjsko učenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilji: razvijati ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, ki 

so posamezniku potrebne za osebno izpolnitev in 

vseživljenjski razvoj, dejavno državljanstvo in vključevanje v 

družbo ter zaposljivost (kritično mišljenje, ustvarjalnost, 

dajanje pobud, reševanje težav, ocena tveganj, sprejemanje 

odločitev, konstruktivno obvladovanje čustev ter odgovornost 

do znanja in ravnanja v družbi) 

 

 

 

Standardi: 

 Učenci kritično presojajo aktualne razmere v družbi 

 Učenci znajo opredeliti osnovne vrednote in poiskati tisto, ki jim je 

najbolj blizu 

 Učenci znajo opredeliti, kaj je ustvarjalnost 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet 2:  Cilji: Standardi: 

Predmet 3:  

Likovna umetnost 

Cilji: 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in 

s tem negujejo individualni likovni izraz 

 učenci spoznavajo grafične tehnike in jih izvedejo 

Standardi: 

 Učenci znajo definirati likovno področje grafičnega oblikovanja in 

poznajo njegove glavne značilnosti. 

 Učenci znajo našteti vrste tiska (visoki, globoki in ploski tisk) in jih 

definirati. 

 Učenci znajo izdelati grafiko. 
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 razvijajo motorično spretnost in občutek ob uporabi 

različnih materialov in pripomočkov za izražanje na 

ploskvi 

 razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih 

del 

 Učenci znajo uvrstiti svoj nastali izdelek med tehnike ploskega tiska. 

Predmet  

Oddelčna skupnost 

Računalništvo 

Cilji: 

 Učenci razvijajo svoje izrazne zmožnosti in svoj odnos 

do družbenih vrednot. 

 Učenci razvijajo sposobnost kritičnega presojanja 

izdelka. 

 Učenci razvijajo sposobnost dajanja pobud, predlogov in 

mnenj. 

 

Standardi: 

 Učenci znajo svoj izdelek povezati v zgodbo in se zavedajo 

pomembnih družbenih vrednot  in znajo ubesediti v zgodbo 

 Učenci znajo medvrstniško ovrednotiti izdelek v skladu s kriteriji. 

 Učenci . 

 Učenci znajo podajati svoja mnenja, predloge in pobude. 

 

 

Vključeni predmeti 

 oddelčna skupnost 

 Likovna umetnost 

 MME (Računalništvo) 

Druga oblika izvedbe: 

  

   

 

Uporabljena digitalna orodja: 

 MS Teams 

   

   

  

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: 1 šolska ura 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

 Jelena Novak 

   

   

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

 oddelčna skupnost 

   

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju 

 

 kritično mišljenje 

Dejavnost/-i (naslov) 

Diskusija o prebrani zgodbi osnovnošolke 

Ane in dokončanje njene zgodbe 

Navajanje razlogov, zakaj bi se zgodba 

lahko razvila v nepričakovano smer in 

razmišljanje o aktualni situaciji. 

Diskusija o organizmih, ki so povzročitelji 

bolezni in spoznavanje razlik med virusi in 

bakterijami (delovanje, zgradba, izgled). 

Uvajanje vrednot kot tistih “virusov”, ki bi si 

jih želeli v čim večji meri. Zapis individualnih 

vrednot v interaktivno okolje. 

Dokazi, ki nastajajo: 

Zapis v okolju MS Teams 

Naložena fotografija v okolje MS Teams 

 

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 3 A 

   

*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: 1 šolska ura 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

 Jelena Novak 

   

   

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

 oddelčna skupnost  

   

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

 ustvarjalnost 

Dejavnost/-i (naslov) 

Viharjenje možganov na temo ustvarjalnosti 

(Kdo ali kaj je ustvarjano?) 

Predstavitev kriterijev uspešnosti. 

Ustvarjanje miselnih podob za izbrane 

viruse vrednot in opis le-teh. 

Dokazi, ki nastajajo: 

Zapis v PPTju 

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*: 

 PPT 2A 

   

  

 

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

Zaporedna ura v enoti: 3, 4 

Čas trajanja: 2 šolski uri 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

 Janja Perko 

   

   

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

 Likovna umetnost 

   

   

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

  ustvarjalnost 

  

Dejavnost/-i (naslov) 

Upodabljanje namišljenega virusa oz. 

Mikrooorganizma (vrednot) v grafični 

tehniki monotipije. 

 

 

 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Likovni izdelki (grafika – monotipija) 

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*: 

   

   

 

 

4. korak – sklepanje: VREDNOTENJE REŠITVE/-EV 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti:5 

Čas trajanja: 1 šolska ura 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

 Janja Perko 

   

   

 

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

 Likovna umetnost 

   

   

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

  ustvarjalnost 

  

Dejavnost/-i (naslov) 

Vrednotenje, samovrednotenje in 

vrstniško vrednotenje izdelkov. 

 

 

 

 

Dokazi, ki nastajajo: 

Izpolnjen delovni 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*: 

   

   

 

 

5. korak – diskusija: RAZPRAVLJANJE O REŠITVAH 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Zaporedna ura v enoti:6 

Čas trajanja:1 ura 

 

Učitelj/-i, ki izvajajo 

dejavnosti: 

 Urška Jaroš 

   

   

Predmet/-i, pri katerem 

poteka/-jo dejavnost/-i: 

  

   

   

STEM-kompetenca, ki je 

v ospredju: 

  ustvarjalnost 

  

Dejavnost/-i (naslov) 

 

Razprava o delu (evalvacija dela). 

Iskanje primernih naslovov virusov.  

Rangiranje virusov in izbor pet 

najpomembnejših virusov v razredu.  

Diskusija o pomembnih virusih za danes, 

jutri in prihodnost- zakaj so pomembni? 

 

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  

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. 
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Dokazi, ki nastajajo: 

1. Padlet 1: vpis mnenj, predlogov 

in pobud. 

2. Padlet 2:  zid z izdelki in naslov 

izdelka. Rating najboljšega 

virusa. 

3. Padlet 3: Zapis komentarja na pet 

naj virusov (zakaj so za nas 

pomembni) 

7. samovrednotenje  
8. vrstniško vrednotenje 

 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. - vplivu 

mikroorganizmov 

na potek življenja 

človeka 

 

 

 

 

- o razlikah med 

različnimi 

mikroorganizmi 

 

- O vrednotah, ki nas 

opredeljujejo 

ANINA ZGODBA 

Učenci preberejo zgodbo deklice Ane in 

zapišejo njen zaključek (delovni list).  

Zaključek fotografirajo in ga oddajo v 

MS Teams. 

Razmišljajo, katere okoliščine so 

zagotovo vplivale na potek njene 

zgodbe. 

POVZROČITELJI BOLEZNI 

Spoznajo razliko med virusi in 

bakterijami kot povzročitelji bolezni 

(delovanje, zgradba, izgled) (učni list). 

VREDNOTE KOT ZAŽELJENI VIRUSI 

Razmišljajo s katerim “virusom se je 

okužila Ana. (virus ljubezni) 

Naštejejo take viruse s katerimi bi se 

sami radi “okužili”. 

Spoznajo različne vrednote (delovni list) 

in izberejo tisto ali tiste 3, ki so njim 

najbolj pomembne. Svoj izbor zapišejo 

v zbirnik v MS Teams.. 

- bom razumel/a možen vpliv 

mikroorganizmov na potek 

življenja človeka 

 

 

 

 

 

 

- znal/a razlikovati med virusi in 

bakterijami 

 

- znala našteti nekatere vrednote 

in se opredeliti za tiste, ki so 

zame najpomembnejše 

Prikaz zaključka zgodbe učenke. 

 
 

Zapis vrednot učencev in učenk v MS Teams. 

 
 

 

 

2. - O tem, kdo ali kaj je 

ustvarjalen 

KDO ALI KAJ JE USTVARJALEN/NO 

Viharijo možgane na temo 

ustvarjalnosti. Kdo je ustvarjalen? 

Kakšen izdelek je ustvarjalen? 

Predloge učencev zapišemo v PPT. 

- znal/a opredeliti, katero 

delo/dosežek je ustvarjalen 
Zapis predlogov učencev v PPTju. 
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Spoznajo kriterije uspešnosti za 

ustvarjalen izdelek. 

Miselno upodobijo svoj “virus” in 

skušajo zapisati, kako izgleda. 

Preberejo nekaj citatov na temo 

ustvarjalnosti znanih ljudi. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 
 
 

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

 

3. - O oblikovanju 

grafike 

- O vrstah tiska 

- Kaj je monotipija in 

jo praktično 

izvedemo 

- Razvijamo 

ustvarjalnost pri 

upodabljanju motiva 

in rabi likovne 

tehnike 

IZDELAVA MONOTIPIJE 

Preverimo predznanje učencev na temo 

grafičnega oblikovanja in definiramo 

vrste tiska. Učenci spoznajo tehniko 

ploskega tiska - monotipijo, ki jo 

učiteljica demostrira in nato preko nje 

upodobijo svoj “virus vrednot”. 

Upošteval naslednje kriterije: 

- USTVARJALNOST PRI 

IZVEDBI LIKOVNE TEHNIKE IN 

MOTIVA (ORIGINALNOST, 

IZVIRNOST, ENKRATNOST, 

REDKOST) 

- URAVNOTEŽENOST 

KOMPOZICIJE IN 

ZAPOLNJENOST FORMATA 

- TEHNIČNA IZVEDBA (LIKOVNA 

ČISTOST) 

 

Primer izdelka in faze izdelave
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4. - Vrednotiti likovne 

izdelke  glede na 

kriterije 

VREDNOTENJE IZDELKOV 

Izvedemo vrednotenje 

(samovrednotenje in medvrstniško 

vrednotenje) preko debate in s pomočjo 

delovnega lista. 

- Znal ovrednotiti svoj izdelek in 

izdelek sošolca glede na 

zastavljene kriterije 

Delovni listi za vrednotenje izdelkov

 
5. - O tem, kako svoj 

izdelek povežem v 

zgodbo 

- Izbrati izdelek, ki je 

s svojo zgodbo in 

interpretacijo 

povedal največ. 

- Učenci in učenke svoje izdelke 

pripnejo v Padlet in jim dajo 

ustvarjalen, zanimiv naslov. 

- Svoj izdelek predstavijo kot 

zgodbo. 

- Učenci glasujejo v Padletu za 

najboljši izdelek in zgodbo. 

Znal razložiti in se kritično opredeliti, 

zakaj je ta vrednota pomembna v 

današnjem času in za prihodnost. 

 

Znal podati mnenje, pobude in predloge. 

Dokaz1: Vsak ima svojo zgodbo (padlet). 
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- Kako podajati 

mnenja, predloge in 

pobude. 

- Učenci in učenke podaja svoja 

mnenja na najboljših pet 

izbranih izdelkov – Zakaj 

meniš, da je ta vrednota danes 

pomembna? 

- Učenci podajo svoja mnenja, 

predloge in pobude. 

 
Dokaz 2: Naj virusi razreda. 

 
Dokaz 3: Komentarji na posamezen virus 

(Zakaj potrebujemo takšen virus v življenju?) 

Prijateljstvo                        Svoboda 
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V kontrastu umetnosti   Zdravje v naravi 

 
Dokaz 4: Evalvacija dela (mnenja, pobude, 

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

 

PRILOGA 1 (delovni list za učence) 

      
 

PRILOGA 2 (učni list za učence) 
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PRILOGA 3 (delovni list za vrednotenje izdelkov) 
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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: 

3. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

Dosežena najnižja raven ustvarjalnosti glede na 
postavljene kriterije 

 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

Dosežena srednja raven ustvarjalnosti glede na 
postavljene kriterije 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 

Dosežena najvišja raven ustvarjalnosti glede na 
postavljene kriterije 
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4. 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
 

Dosežena najnižja raven ustvarjalnosti glede na 
postavljene kriterije 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
 

Dosežena srednja raven ustvarjalnosti glede na 
postavljene kriterije 

 

Opis ravni za prečno veščino + en primer IKT dokaza: 
 

Dosežena najvišja raven ustvarjalnosti glede na 
postavljene kriterije 
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Kadar izdelek dosega le nekaj popolnoma 
doseženih kriterijev, ostale pa delno ali jih ne 

dosega, vrednotimo tak model kot model, ki ne 
dosega zastavljenih ciljev. 

Učenec je izkazal nizko stopnjo ustvarjalnosti. 

 

 
 

Kadar izdelek zajema večino doseženih 
kriterijev in nekaj delno doseženih ga 

vrednotimo kot v skladu s pričakovanji. 

Učenec je izkazal srednjo stopnjo 
ustvarjalnosti. 

 

 
 

Kadar izdelek zajema vse dosežene kriterije in 
nekaj delno doseženih ga vrednotimo kot nad 

pričakovanji. 

Učenec je izkazal visoko stopnjo ustvarjalnosti. 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 
 
 

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

 

 

 

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 Teams -/+ - + + 

Padlet + + + + 

     

     

     

 

 

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

Za ustvarjalen in inovativen izdelek je zelo pomemben navdih, zato smo izbrali aktualno temo. Učenci so bili dovolj motivirani, kar je ključnega pomena za 

izražanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Objektivnost pri vrednotenju izdelkov smo skušali doseči s čim bolj natančno izdelanimi kriteriji uspešnosti za razvijanje 

ustvarjalnosti in inovativnosti pri likovnem ustvarjanju. V nadaljevanju je potrebno več razmišljati o kriterijih oz. dejavnikih ustvarjalnosti, ki jo razvijajo in 

omogočajo: originalnost, fleksibilnost, občutljivost za probleme, redefinicija, fluentnost in elaboracija. Za vsak dejavnik ustvarjalnosti  je potrebno izdelati 

kriterije uspešnosti. 

 

 

 



                                                                      
 
 
 

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

 

 


