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Kako se je začelo? 

Drugi priročnik za učitelje predstavlja digitalna orodja, namenjena spodbujanju sodelovalnega dela. 

Priročnik je nastal v okviru Erasmus+ KA2 projekta Ukrotimo kompetence 21. stoletja, ki ga na OŠ 

Bistrica ob Sotli izvajamo v sodelovanju s partnerji iz I. OŠ Varaždin. Projekt, vreden 59 625 €, je bil 

odobren s strani slovenske agencije CMEPIUS in traja od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2019. Pri 

pripravi priročnika je šlo za mednarodno sodelovanje hrvaške in slovenske skupine učiteljev, ki pri 

svojem delu uporabljamo sodobno tehnologijo. V času trajanja projekta smo izmenjali številne 

izkušnje, prakse in nove ideje, rezultat tega pa so trije priročniki, ki naj služijo kot orientacija pri delu 

z IKT-tehnologijo. 

 

Kako je modul sestavljen? 

Drugi modul izobraževanja sestavljajo predstavitve štirih spletnih orodij, ki smo jih člani projektne 

skupine preučili in preizkusili v rabi. Presodili smo, da so z osmišljeno pripravo uporabna pri pouku, 

predvsem na področju sodelovanja in spremljanja učnega napredka učencev. Ta IKT-orodja so: 

• Actionbound - multimedijski vodnik, ki ga uporabimo za pripravo lova na zaklade; 

• Padlet - orodje, ki deluje kot oglasna deska, na katero učenci objavljajo prispevke; 

• Socrative - orodje za formativno spremljanje s pomočjo kvizov, anket itd.;             

• Edmodo - spletna učilnica, narejena po vzoru družbenega omrežja Facebook. 

 

Komu je drugi modul izobraževanja namenjen? 

Drugi modul je modul, ki se osredotoča na delo v skupini in sodelovalno učenje. Izbrane aplikacije 

temeljijo na medsebojnem sodelovanju, učenju, spremljanju napredka učencev in vrednotenju. Vse 

predstavljene aplikacije so brezplačne, vsaj v osnovni, dovolj uporabni obliki.   

 

Kdaj in kako uporabiti sodobno tehnologijo pri pouku? 

Predstavljena orodja lahko uporabi tako učitelj razrednega pouka kot tudi predmetni in srednješolski 

učitelj. Izbrane aplikacije temeljijo na medsebojnem učenju in sodelovanju, spodbujajo delo v skupini, 

omogočajo izmenjavo idej, informacij, spodbujajo zdravo tekmovalnost, učence navajajo na 

prejemanje in dajanje konstruktivnih povratnih informacij itd. Za uporabo predstavljenih aplikacij ni 

potrebno, da so učenci registrirani. 

 

Izbrane aplikacije se med seboj sicer zelo razlikujejo, skupno pa jim je to, da omogočajo sodelovalno 

delo. Izbira primerne aplikacije je zato odvisna od vsebine učne ure, učencev in opreme, ki je na voljo. 

Učitelj se sam odloči, katero aplikacijo bo uporabil, na kakšen način, v katerem delu ure in kako 

pogosto. Pri tem mora upoštevati, da tehnologija nikoli ne sme postati sama sebi namen, zato jo je v 

učni proces potrebno uvajati postopoma in premišljeno, izhajajoč iz namena in ciljev pouka. 
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1. ACTIONBOUND 

 

● Url naslov: https://en.actionbound.com/ 

1.1. Opis  

Actionbound je brezplačna interaktivna spletna aplikacija, ki je lahko v pomoč učitelju za aktivnosti 

na terenu. Učenci se postavijo v vlogo lovcev in rešujejo posamezne naloge z uporabo mobilne 

naprave (pametnega telefona oz. tabličnega računalnika). Z njegovo pomočjo odkrivajo skrivnosti in 

zanimivosti okolja, hkrati pa so naloge sestavljene tako, da se učenci med reševanjem gibajo (hoja, 

tek). Aplikacija je zato odlična za medpredmetno povezovanje (šport, zgodovina, geografija, likovna 

umetnost itd.). 

1.2. Način uporabe 

Za pripravo nalog v spletnem okolju Actionbound potrebujemo svoj uporabniški račun, ki ga 

pridobimo na spletni strani https://en.actionbound.com/. To storimo tako, da kliknemo v desnem 

zgornjem kotu »Not logged in« in nato »Sign up«. Nato kliknemo na »Start now«, ki se nahaja pod 

»Private use«. Izpolniti moramo zahtevane podatke (uporabniško ime, elektronski naslov in geslo) in 

klikniti »Create account«. 

Po uspešni registraciji pripravimo naloge tako, da kliknemo na »New Bound«. V okence »Title« 

napišemo naslov, pod URL pa lahko naslov enostavno prepišemo. V okence »Play mode« je pri 

»Single-player Bound« mišljeno, da en učenec rešuje naloge na eni napravi, pri »Multi-player Bound« 

pa da več učencev skupaj rešuje naloge na eni napravi. V okencu »Sequence of stages« lahko pustimo 

vključeno možnost »Fixed«. Če želimo spodbuditi delo v 

skupini, izberemo »Multi-player Bound«. 

  

Tako pripravimo svoj lov na zaklade in začnemo z 

ustvarjanjem nalog (»Click here to add the first element«) 

s klikom na modro-beli plus. 

SLIKA 1 PRIPRAVA LOVA NA ZAKLADE 

  

S klikom na modro-beli plus se na desni strani ekrana 

pojavi orodna vrstica, kjer izberemo, katero vrsto naloge 

bomo uporabili. 

 

 

 

 

 

Slika 2 Različni tipi nalog 

https://en.actionbound.com/
https://en.actionbound.com/
https://en.actionbound.com/
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Možnosti je več: 

● Stage → nepomembna, saj se uporablja pri Boundih, kjer na začetku pod     »Sequence 

of stages« obkljukamo »Flexible« namesto »Fixed«. 

● Information → uporablja se kot nagovor (Dobrodošli v mojem Boundu! Tvoja naloga je, da 

uspešno končaš vse naloge. Si pripravljen?), ali kot predhodni naloga, v katerem učenci 

preberejo tekst in na katerega se nanaša naslednja naloga. 

● Quiz → uporablja se kot vprašanje, na katerega odgovarjajo učenci in za katerega dobijo tudi 

žetone za pravilni odgovor. Odgovor se največkrat uporablja kot »Multiple choice« (odgovor 

na vprašanje zaprtega tipa) ali »Solution input« (odgovor na vprašanje odprtega tipa). Pri 

odgovoru na vprašanje odprtega tipa morajo biti učenci natančni in pravilno odgovoriti na 

vprašanje (ali slovnično ali s številkami), saj za nepravilni odgovor ne dobijo žetonov. 

● Mission → uporablja se za popestritev Bounda, saj se uporablja za naloge, ki so povezane s 

slikanjem, snemanjem videoposnetkov ali snemanjem avdioposnetkov. 

● Find spot → uporablja se za to, da učenci uspešno najdejo določeno točko, ki jo je določil 

učitelj preko satelita GPS. Učitelj lahko izbira, ali bodo učenci sledili puščici ali bodo izbrano 

točko iskali preko zemljevida. 

● Scan code → uporablja se, ko učenci uspešno najdejo opisano mesto v tekstu (predmet, 

določeno drevo, naravno znamenitost, kulturno znamenitost, kip itd.). QR-kodo uspešno 

poskenirajo in si ponovno pridobijo žetone. 

● Survey → uporablja se, ko imajo učenci možnost izbire, da povedo svoje mnenje. Učitelj mora 

postaviti vprašanje zaprtega tipa. 

● Tournament → uporablja se, da učenci tekmujejo med seboj v posamezni nalogi (Kdo zadrži 

dih najdlje?). Aplikacija samodejno naredi pare, ki tekmujejo med seboj. 

● Paste → izbrana predhodno kopirana naloga se prilepi v naloge (možnost je, da kopiraš iz 

drugih Boundov v novi Bound). 

 

Pod vsako nalogo lahko vstavimo tudi sliko, video- ali avdioposnetek, ki učencem popestri posamezno 

nalogo. Prikazan je primer za vstavljanje slike pri nagovoru (»Information«): 

● Kliknemo na sliko pod »Content« (1). 

● Izberemo sliko iz svojega računalnika (2). 

● Naložimo sliko iz svojega računalnika na stran Actionbounda (3). 

● Postavimo se pod »Images« in poiščemo naloženo sliko ter stisnemo »Select« (4). 

 

1 

 



2. modul izobraževanja 

SODELOVALNI                  

7. str. 

 
2 

 

3 

 

4 

 

 

Ko dokončamo svoj Bound in uspešno vstavimo vse naloge, ki jih 

bodo reševali učenci, kliknemo na levi strani ikono A. 

 

 

Pri funkciji »Test« lahko testiramo svoj Bound in ga preizkusimo še 

preden je objavljen. 

  

Pri funkciji »Publish« se s klikom na »Offline« odpre nova možnost, 

v kateri s klikom na »Put current version online« svoj Bound 

aktiviramo. S klikom na »Download start instrukcions« pridobimo 

PDF-dokument s QR-kodo. Ta dokument natisnemo, učenci pa QR-

kodo pred začetkom svojega Bounda poskenirajo. 

  
Slika 3 Priprava nalog 
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Učenci za uporabo aplikacije Actionbound ne potrebujejo uporabniških računov. Za opravljanje nalog 

potrebujejo aplikacijo Actionbound, ki si jo predhodno naložijo na mobilni telefon oz. tablični 

računalnik (1). Za opravljanje nalog, ki jih predhodno pripravimo učitelji, potrebujejo QR-kodo, zato 

v mobilni aplikaciji izberejo možnost »SCAN CODE« (2). QR-kodo natisnemo učitelji pred začetkom 

ure, da jo nato učenci poskenirajo (3). Priporočljivo je, da natisnemo več kopij QR-kode in jih nato 

namestimo na različna mesta, da učenci lažje in hitreje dostopajo do njih. Potem ko poskenirajo QR-

kodo, kliknejo na »Start Bound« (4). 

  

  

 

 

1 2 3 4 

Učenci imajo možnost, da naloge rešujejo samostojno ali v skupinah. Pri »Single player Bound« 

vpišejo svoje ime v okvirček in kliknejo »Let's go« (1). S tem se uspešno prijavijo v igro, ki smo jo 

pripravili, in pričnejo z reševanjem. Pri »Multiplayer Bound« pa vpišejo ime svoje ekipe in nato še 

posamezne člane ekipe (2). S klikom na »Let's go« pričnejo z reševanjem Bounda.  

  

1 2 
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1.3. Uporaba pri pouku 

Actionbound je smiselno uporabiti pri športu v tretjem triletju predvsem pri vsebini pohodništvo, kjer 

učenci hodijo v naravi po opisu. Opis poti je narejen s pomočjo aplikacije Actionbound, s katero 

popestrimo hojo z nalogami medpredmetnega povezovanja, ki vključujejo različne predmete: 

(lokalno) zgodovino, geografijo, likovno umetnost itd. 

Actionbound lahko uporabimo tudi pri vsebini pohodništva v drugem triletju, predvsem pri 

orientacijskih pohodih po označeni poti. Pot označimo s pomočjo aplikacije in jo še dodatno 

popestrimo. 

Actionbound lahko uporabimo pri že navedenih predmetih, ki jih medpredmetno povezujemo s 

športom. 
ACTIONBOUND • PRIMER UPORABE PRI POUKU 1 

PREDMETNO PODROČJE: 
ŠPORT 

RAZRED: 
8. r. 

 UČITELJ: 
 JAKA ŠKET 

CILJI: 
Učenci: 

● hodijo v naravi (gozdni poti) po opisu iz aplikacije Actionbound; 
● razumejo nadomeščanje izgubljene tekočine in termoregulacije; 
● poskrbijo za varovanje narave in ohranjanje naravne in kulturne dediščine; 
● so sposobni dlje časa hoditi, pri čemer premaga 350 m višinske razlike; 
● razumejo pojave v telesu pri hoji v hrib in odzivanje organizma na napor; 
● spoznajo možnosti vključevanja v športne dejavnosti v kraju bivanja (pešpot na sv. Gore). 

 
 
 
PRIMER UPORABE: 
Actionbound se pri tej uri uporablja v uvodnem, glavnem in zaključnem delu ure. Učenci lahko pri 
uri uporabljajo mobilne telefone (dobro za začetno motivacijo učencev). 
  
UVODNI DEL URE: 
»Bound« ima začetek pri OŠ Bistrica ob Sotli. Na začetku damo navodila, da učenci poskenirajo 
začetno QR-kodo za vstop v naš »Bound« in vpišejo svoje ime. Na začetku je nagovor, ki ga 
naredimo z nalogo »Information« (1). Takoj po nagovoru začnemo z nalogo »Find spot«, v katerem 
damo učencem nalogo, da sledijo puščici in najdejo zaselek Čehovec (2). Ko najdejo mesto, imajo 
na vrsti nalogo »quiz«, kjer odgovorijo, da ima zaselek Čehovec osojno lego (3). Pri tem gre za 
vprašanje zaprtega tipa. 
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1 2 3 

 
GLAVNI DEL URE: 
Učencem z nalogo »Find spot« ponovno sledijo puščici, ki jih pripelje do pešpoti na Sv. Gore (1).  
Naslednja naloga učencev je, da naredijo selfie ali skupinsko sliko s prijateljem pri Božji nogi (2). 
To naredimo z nalogo »Mission« in »Upload picture«. Nato jih z nalogo »Information« napotimo 
na vrh Sv. Gor (3). Naslednja naloga je, da na vrhu Sv. Gor najdejo QR-kodo in jo poskenirajo (4). 
To naredimo z nalogo »Scan code«. QR-kodo namestimo v Kapelo Lurške Matere Božje. Naslednja 
naloga je, da učenci posnamejo zvočni opis razgleda, ki ga vidijo z vrha Sv. Gor (5). To naredimo z 
nalogo »Mission« in »Audio upload«. Z zadnjo nalogo, ki jo pripravimo z možnostjo  »Information«, 
se učenci vrnejo po isti poti nazaj v Bistrico ob Sotli k šoli (6). 
  

   

1 2 3 
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ZAKLJUČNI DEL URE: 
Zbor učencev pri OŠ Bistrica ob Sotli in pogovor o izpeljani uri z aplikacijo Actionbound. 

Vodilna kompetenca 21. stoletja 
Učenje učenja 

 
 

Digitalna kompetenca 
Sporazumevanje: Interakcija prek 
tehnologij 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE: 
·    Navodila aplikacije so v angleškem jeziku. 
·    S tabličnim računalnikom je težje opraviti nalogo »Find spot« zaradi slabšega lovljenja GPS-

signala. Z mobilnim telefonom je lovljenje GPS-signala boljše. 
·    Ko pripravljamo navodila/naloge za učence, se moramo postaviti v njihovo vlogo in pripraviti 

zares jasna, enoumna in razumljiva navodila. 
·    Z žetoni je možno vrednotenje samo nekaterih nalog (»Quiz«, »Find spot«, »Find code«, ne pa 

tudi npr. »Mission«). 
·    Vse naloge tipa »Mission« lahko preverimo samo na spletni strani Actionbound (pod Results 

svojega Bounda in pod Details). 
·    Če QR-kode plastificiramo, lahko imajo nekateri bralniki težave. Kode je boljše natisniti na 

debelejši papir. 

  

Podobna spletna okolja: 
Podobno področje pokrivajo tudi naslednja spletna okolja, ki jih priporočamo: 

● Mapdash  

● Loquiz (https://loquiz.com/features/) 

● CŠOD Misija (http://misija.csod.si/) 

 

 

  

https://loquiz.com/features/
http://misija.csod.si/si/#sec_1
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2. PADLET 

 

 

2.1. Opis 

Padlet je orodje za sodelovalno učenje in deluje kot “oglasna deska”, na katero lahko objavljamo 

besedila, slike, posnetke in jih tako delimo z drugimi. Pri pouku je uporaben za zbiranje idej, 

preverjanje znanja, razumevanja, vrednotenje, pri projektnem delu, za zbiranje dokazov, lahko ga 

uporabimo za portfolio ali kot blog. Orodje je pred kratkim postalo plačljivo, še vedno pa omogoča 

brezplačno izdelavo treh Padletov, ki jih lahko sproti izbrišemo in ustvarimo nove.  

  

2.2. Način uporabe 

Za izdelavo in uporabo Padleta ni potrebno imeti računa, vendar je to za učitelje vseeno priporočljivo, 

medtem ko učenci za dostopanje do vsebin in ustvarjanje lastnih vsebin ne potrebujejo drugega kot 

spletno povezavo, ki jo z njimi deli učitelj. 

 

Za izdelavo in uporabo Padleta pri pouku si ustvarimo račun in se vanj z uporabniškim imenom in 

geslom vpišemo. Da bi ustvarili nov Padlet, kliknemo na +MAKE A PADLET, izberemo eno izmed 

možnih razporeditev vsebine (zid, miselni vzorec, razvrstitev vsebine po stolpcih itd.) in Padlet je 

ustvarjen. 

 

 

Slika 4 Izdelava Padleta 

Uredimo lahko še nekaj nastavitev v orodni vrstici na desni strani zaslona: 

● Title - Padlet naslovimo; 

● Description - na kratko ga opišemo; 

● Wallpaper, Theme, Icon - izberemo ozadje, temo in ikono; 

● Posting - izberemo način pojavljanja vsebine;  

● Collaboration - določimo možnosti komentiranja; 

● Tags - določimo ključnike, po katerem bomo Padlet lažje poiskali; 

● Address - poenostavimo zadnji del spletnega naslova. 
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→ Kliknemo NEXT in uredimo še nastavitve zasebnosti, če želimo, pa zapišemo še imena soavtorjev 

ter izberemo nekaj drugih naprednih možnosti. Ko to uredimo, lahko začnemo objavljati vsebine 

(START POSTING). Objavljamo s klikom na + v desnem spodnjem kotu zaslona ali z dvoklikom 

kamorkoli na “zid”. 

 

V zgornjem desnem kotu zaslona imamo nastavitve, kjer lahko še vse spremenimo. Tam je tudi 

možnost deljenja (SHARE), kjer urejamo zasebnost in deljenje (preko spletne povezave ali preko QR-

kode). 

 

 

2.3. Uporaba pri pouku 

Za uporabo pri pouku učitelj potrebuje napravo, ki je 

povezana na projektor, in zaslon, na katerega projicira 

izdelan Padlet. Učenci potrebujejo svoje naprave - 

tablice, računalnike ali telefone. Padletu se pridružijo 

preko spletne povezave, ki jim jo posreduje učitelj, lahko 

pa poskenirajo tudi QR-kodo. Ko se pridružijo, lahko 

začnejo v realnem času objavljati svoje prispevke in si jih 

medsebojno komentirati. Učenci v Padlet nalagajo 

videoposnetke, fotografije, različne dokumente, 

predstavitve, skladbe, izdelujejo miselne vzorce itd. 

Preko Padleta delijo spletne povezave, ustvarjajo lastne 

fotografije, zvočne in videoposnetke, vanj pa lahko celo 

rišejo. 

 

Slika 5 Veliko možnosti uporabe 

Učitelji lahko Padlet uporabijo za zbiranje dokazov o delu učencev, odličen je za podajanje povratnih 

informacij, saj je prispevke učencev mogoče zelo preprosto oceniti ali komentirati, primeren je za 

zbiranje idej (viharjenje), za skupno oblikovanje kriterijev uspešnosti, za uvodno motivacijo ali za hitro 

preverjanje usvojene snovi na koncu šolske ure. 

 

 

 

 

 

 



OŠ Bistrica ob Sotli  

ERASMUS+ KA2 “Ukrotimo kompetence 21. stoletja”                       

14. str. 

 

Padlet • Primer uporabe pri pouku 2 

PREDMETNO PODROČJE: 
 SLOVENŠČINA 

RAZRED: 
 9.  

UČITELJ: 
 Katja Kobe 

CILJI 
Učenci: 

● doživljajo, razčlenjujejo, vrednotijo in primerjajo književna besedila; 
● določajo motive v književnem besedilu; 
● doživljajo pesemske slike in se zavedajo njihovega učinka na bralca 

(razpoloženjskost); 
● izluščijo osrednjo idejo (sporočilo) in temo književnega besedila; 
● zaznavajo zunanjo zgradbo pesmi; 
● primerjajo literarna besedila; 
● tvorijo besedila;  

PRIMER UPORABE 
 
Pri uri slovenščine v 8. razredu smo obravnavali pesem Frana Levstika Dve otvi. Padlet 
sem uporabila po obravnavi, natančneje v zaključnem delu šolske ure, ko so učenci dobili 
nalogo, da samostojno preberejo še Jenkovo pesem Po slovesu in jo v kratkem besedilu 
primerjajo z obravnavano Levstikovo pesmijo. V Padlet so morali napisati kratko 
primerjavo (6 povedi), ki je vsebovala eno podobnost in eno razliko glede vsebine pesmi 
ter eno podobnost in eno razliko glede oblike pesmi. Besedila smo skupaj pregledali, 
učenci so si jih lahko medsebojno ocenili in tudi komentirali. 

VODILNA KOMPETENCA 21. STOLETJA 
 Sporazumevanje v maternem jeziku 

DIGITALNA KOMPETENCA 
Sporazumevanje: Sodelovanje s 
pomočjo digitalnih poti  

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 
Pri takšni nalogi je potrebno biti pozoren, da učenci ne kopirajo drug od drugega. To lahko 
rešimo tudi tako, da onemogočimo avtomatske objave in nastavimo možnost, da mora 
učitelj vsako objavo odobriti (v naprednih nastavitvah vklopimo Moderation). 

 

Podobna spletna okolja 

Podobno področje pokrivajo tudi naslednja spletna okolja, ki jih priporočamo: Dotstorming, Lino, 

Wakelet, Scrumblr, Pinside, Nearpod Collaborate.  
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3. SOCRATIVE 

 

3.1. Opis 

Socrative je brezplačno spletno okolje, ki deluje na vseh napravah. Omogoča zabavno in enostavno 

sodelovanje vseh učencev, preverjanje, spremljanje in shranjevanje dokazov napredka v znanju 

učencev. Je hiter odzivni sistem, orodje za glasovanje in omogoča povzetek razumevanja snovi in 

povratno informacijo na koncu. Je enostavno, a fleksibilno okolje, ki omogoča več možnosti za 

sodelovanje med učiteljem in učenci. Učenci za uporabo Socrativa ne potrebujejo računa oz. 

registracije. V kvizu sodelujejo tako, da v aplikacijo Socrative student ali na spletu vpišejo ime 

učiteljeve virtualne sobe in nato sodelujejo na način, ki ga določi učitelj.  

 

Učitelji se prvič na spletni strani https://www.socrative.com/ registrirajo in brezplačno pridobijo 

virtualno sobo, v kateri ustvarjajo ali uvažajo kvize. Vstopajo s svojim elektronskim naslovom in 

geslom. V sobi so vse možnosti uporabe Socrativa in shranjevanja statističnih podatkov reševanja. Z 

brezplačnim računom se odpre ena soba za kvize, ki je čisto dovolj za opravljanje dejavnosti v šolski 

uri. Pod zavihkom Rooms lahko z Edit svinčnikom sobi spremenimo ime. 

 

Funkcionalnosti Socrativa: 

● možnost izbire tako zaprtih kot tudi odprtih vprašanj; 

● izbira kviza, ki se samodejno ocenjuje in omogoča učiteljeve povratne informacije; 

● izvajanje istih kvizov kot ekipne igre  "Vesoljska dirka"; 

● poročila o rezultatih kviza in dirk (shranjevanje na računalniku, e-pošti in Google Drivu); 

● reakcija odzivnosti študentov v realnem času in možnost glasovanja za najboljšega; 

● delitev kviza z drugimi učitelji; 

● prikaz učiteljeve preglednice sprotnih odzivov z možnostjo skrivanja imen ali pravilnosti 

rešitev. 

 

3.2. Način uporabe 

Za pripravo nalog v okolju Socrative se je potrebno registrirati na platformi Socrative, kar opravimo s 

klikom na GET ACCOUNT, kjer izberemo brezplačno verzijo in izpolnimo preglednico. Ob vsaki 

naslednji prijavi izberemo TEACHER LOGIN (Prijava za učitelje). Učencem se ni potrebno registrirati, 

saj se kvizu pridružijo preko sobe, ki jo ustvari učitelj. 

https://www.socrative.com/
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Slika 6 Uporabniški vmesnik za registracijo 

 

 

Po prijavi imamo pri prvem zavihku v zgornji vrstici Launch dve osnovni možnosti, in sicer lahko 

zaženemo kviz v različnih oblikah (Quiz, Space Race, Exit Ticket) ali pa sprožimo možnost odgovarjanja 

na sprotna vprašanja (Multiple Choice, True/False, Short Answer).  

 

 
Slika 7 Možnosti pri zavihku Launch 

  

 

V zgornjem delu se nam ponujata možnosti izvajanja kviza v klasični obliki (Quiz) ali v obliki ekipnega 

tekmovanja (Space Race). V tem delu lahko zaženemo tudi evalvacijo učnega sklopa (Exit Ticket), in 

sicer v obliki vnaprej pripravljenih vprašanj, ki pa so v angleščini. 
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Slika 8 Evalvacijska vprašanja (Exit Ticket) 

 

V spodnjem delu imamo možnost izvajanja sprotnih aktivnosti. Z možnostjo hitrih vprašanj (Quick 

Question) kar v živo in ustno učence sprašujemo po odgovoru. Lahko jim ponudimo več možnih 

odgovorov (Multiple Choice) ali izbiro med pravilno in nepravilno trditvijo (True/False). Tretja 

možnost je kratek odgovor (Short Answer), kjer sproti vtipkamo vprašanje. Pred sprožitvijo vprašanja 

lahko učencem odobrimo možnost večkratnih odgovorov ter zahtevamo njihova imena.  

 

 
Slika 9 Večkratno odgovarjanje ter zahteva po imenu pri kratkem vprašanju 

 

 

Učenci v vseh treh primerih svojo izbiro ali odgovor vnesejo v spletno okolje ali aplikacijo Socrative 

Student.  

 

Pri kratkih odgovorih lahko pokažemo ali skrijemo imena učencev (če smo jih predhodno zahtevali), 

odstranimo neprimerne odgovore, pokažemo/skrijemo odgovore ali sprožimo debato.  S klikom na 

Start vote lahko sprožimo tudi tajno glasovanje za najboljši odgovor. 
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Slika 10 Možnosti upravljanja s kratkimi odgovori 

 

 

Slika 11 Odgovori učencev 

 

Vse druge možnosti v Socrativu temeljijo na pripravljenem kvizu, ki ga ustvarimo s klikom na Quizzes, 

ki se nahaja pod drugim zavihkom v zgornji vrstici začetne strani. Pri tem imamo možnost, da 

samostojno ustvarjamo kvize, uvažamo kvize drugih uporabnikov ali uvažamo kvize v PDF-obliki. Kvize 

lahko delimo v obliki URL-povezave. 

 

Priprava kviza 

Za pripravo kviza izberemo drugi zavihek v zgornji vrstici Quizzes in kliknemo Add quiz. 

 

 
Slika 12 Uporabniški vmesnik za ustvarjanje novega kviza 

 

Tukaj lahko ustvarimo lasten kviz ali uvozimo že končan kviz, ki so ga ustvarili drugi uporabniki. Če 

želimo uvoziti kviz, vnesemo ime datoteke s kvizom, ki smo ga pripravili v obliki excelove tabele. Pred 

izvedbo kviza lahko prilagodimo določene nastavitve, da ustrezajo potrebam učne ure. Lahko 
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zahtevamo imena udeležencev, vklopimo naključni vrstni red vprašanj, vklopimo možnost 

pridobivanja povratnih informacij in doseženih točk. 

 

Pri ustvarjanju lastnega kviza izbiramo med tremi vrstami vprašanj:  

● Multiple choice - vprašanja s podanimi možnimi odgovori; 

● True/False - pravilna oz. nepravilna trditev; 

● Short answer - vprašanja, na katera poda učenec kratek odgovor, ki se lahko točkuje.  

 

 

Slika 13 Različne vrste vprašanj 

Ko pripravimo vprašanja za kviz, ga shranimo in zapremo s tipko Save and exit, ki se nahaja v zgornjem 

desnem kotu uporabniškega vmesnika. Kviz lahko tudi urejamo, in sicer s klikom na naslov in Edit 

ikono.  

 

 
Slika 14 Urejanje kviza 

 

 

S klikom na Enable sharing omogočimo deljenje kviza. Zelo uporabna je tudi možnost prenosa kviza 

na računalnik (Download). Prenese se kot pregleden kviz v obliki urejenega PDF-dokumenta, ki ga 

lahko natisnemo. Učenci kviz tako rešijo na klasičen način na listu papirja. 
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Slika 15 Uporabniški vmesnik za delo s kvizi 

 

Slika 16 Kviz v PDF-obliki 

Ustvarjen kviz sprožimo v prvem zavihku v zgornji vrstici začetne strani (Launch) s klikom na Quiz. 

Nato določimo način reševanja. 

 

 

● Učenci rešujejo vprašanja po vrsti in takoj 

prejmejo povratno informacijo in točke. 

Učitelji spremljajo napredek v živo. 

 

 

 

 

 

 

Slika 17 Takojšnja povratna informacija 
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● Učenci rešujejo vprašanja kakor želijo, lahko se 

vračajo nazaj in popravljajo odgovore. Na koncu 

kviz oddajo in dobijo povratno informacijo o 

dosežku. Učitelji spremljajo napredek v živo. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18 Prosto reševanje kviza 

● Učitelj vodi in usmerja reševanja kviza, spremlja 

napredek v živo. Lahko se vrača na vprašanja in 

jih preskakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19 Učitelj nadzoruje potek reševanja 

Kviz sprožimo s klikom na Start spodaj levo.  

 

Enak kviz lahko izvedemo tudi v obliki 

ekipnega tekmovanja (Space Race). Če se 

odločimo za to možnost, izberemo kviz, 

določimo število ekip, in način, na katerega se 

bodo učenci razdelili v skupine (avtomatsko ali 

po želji). Izberemo  tudi ikono, s katero se bo 

zaključil vrstični prikaz glede na napredek, 

prikaz povratnih informacij pri vsakem 

vprašanju, seštevek točk itd. 

 

 

 

 

Slika 20 Nastavitve pri ekipni tekmi 
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Po začetnih nastavitvah sprožimo kviz. Na vmesniku učitelja so rezultati prikazani v obliki časovne 

premice. Ikone, ki predstavljajo ekipe, se premikajo glede na število pravilnih odgovorov vsakega 

člana ekipe. Vmesnik učencev je skoraj enak normalnemu pogledu na kviz z dodatkom prikaza barv 

in z imenom ekipe. 

 

 

Slika 21 Prikaz vesoljske dirke 

 

Začetek aktivnosti za učence 

 

Za začetek aktivnosti učenec izbere možnost Student login v 

zgornjem desnem kotu spletne strani 

https://www.socrative.com/ ali odpre aplikacijo Socrative 

student na svoji mobilni napravi. Vtipka učiteljevo ime sobe 

in v naslednjem koraku svoje ime in priimek. Začne z 

aktivnostjo, ki jo sproži učitelj. Ko se le-ta konča, z izbiro 

Refresh v zavihku Menu zgoraj desno prične z naslednjo 

aktivnostjo ali se z Log out odjavi. 

 

 

Slika 22 Prijava za učence 

 

 

V predzadnjem zavihku začetne strani se nahajajo poročila (Reports). Namenjena so ogledu statistike 

reševanja posameznih kvizov. Poročila si lahko ogledamo že sproti med reševanjem kviza. 

 

https://www.socrative.com/
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Poročila o reševanju nalog so v obliki preglednice, ki jo lahko prenesemo na napravo, jo pošljemo na 

e-pošto ali shranimo v Google Drive. V obliki Excel dokumenta si lahko ogledamo rezultate za vse 

učence ali za vsakega posebej, v obliki PDF-dokumenta pa si lahko ogledamo tudi statistiko 

odgovarjanja za vsako vprašanje posebej. 

 

 
Slika 23 Možnosti pregleda podatkov 

 

3.3. Uporaba pri pouku 

Socrative • Primer uporabe pri pouku 3 

PREDMETNO PODROČJE: 
Slovenščina - književnost 

RAZRED:  
4. 
  

UČITELJ: Vanja Kolar 
Ivačič 

CILJI 
Učenci: 

● sodelujejo pri razpravi o knjigi za domače branje; 
● izražajo svoje mnenje o knjigi; 
● preverjajo razumevanje prebranega; 
● sodelujejo v skupini. 

PRIMER UPORABE 
Socrative okolje se je uporabljalo skozi celo šolsko uro ko podpora za anketiranje, povzemanje, 
reševanje kvizov in izražanje mnenj. 
 
Najprej sem učence s hitrim vprašanjem short answer vprašala, o čem govori knjiga. Odgovoriti 
so morali na kratko. Ker je učencev malo in so različno hitri, sem omogočila možnost večkratnih 
odgovorov. Sledilo je glasovanje za najboljši oris knjige. Po debati o izbranem odgovoru, je sledilo 
reševanje kviza o vsebini knjige Vida Pečjaka Drejček in trije Marsovčki. Izbrala sem prvo možnost, 
da so lahko reševali z lastnim tempom, vprašanja in odgovori so se vsakemu od učencev 
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prikazovali v naključnem vrstnem redu. Prav tako sem omogočila vrednotenje odgovorov s 
točkami in prikazovanje povratne informacije. Tako so si pravilni odgovor lahko zapomnili za 
kasneje.  
Nato sem sprožila vesoljsko dirko z istim kvizom. Tablice so jih same razdelile v tri skupine (lahko 
bi tudi določila, da si sami izberejo skupino, a bi verjetno nastale številčno in po sposobnostih 
neenakovredne skupine). Učenci so tako s svojim znanjem prispevali k uspehu svoje skupine in 
še utrdili svoje znanje.  
Sledila je ustvarjalna in sodelovalna aktivnost s Padletom glede na to, kako so bili prej pri 
Socrativu razdeljeni v skupine.  
Ob koncu dveh učnih ur sem preko Exit ticket preverila njihovo razumevanje in napredek pri 
razumevanju in doživljanju knjige. 

VODILNA KOMPETENCA 21. STOLETJA 
 Sodelovanje 

DIGITALNA KOMPETENCA 
Sodelovanje z uporabo tehnologije 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 
Okolje je v angleščini, kar sicer ne predstavlja težav pri kvizu, ker vprašanja in odgovore sami 
oblikujemo. Sama ne uporabljam možnosti true/false, ampak kar možnost multiple choice s 
podanimi odgovori, dam dva in napišem drži/ne drži. Najbolj me angleščina moti pri možnosti Exit 
Ticket, ker je ideja evalvacije in povratne informacije ob koncu odlična. Mislim, da bom naslednjič 
pripravila kar kviz v slovenščini z identičnimi vprašanji. 
 

  
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32835645 
 

 

Podobna spletna okolja 
Podobno področje pokrivajo tudi naslednja spletna okolja, ki jih priporočamo:  

Kahoot, Acadly, Mentimeter, Quizizz, Polleverywhere competitions. 

 

 

 
  

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32835645
https://kahoot.com/
https://www.acadly.com/
https://www.mentimeter.com/
https://quizizz.com/
https://www.polleverywhere.com/competitions
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4. EDMODO       

 

4.1. Opis 

Edmodo je izobraževalno spletno okolje, ki učiteljem ponuja možnost za komuniciranje in 

sodelovanje z učenci, starši in drugimi učitelji. Orodje učiteljem omogoča, da delijo vsebine, kvize, 

naloge in ter izven pouka komunicirajo z učenci, starši in kolegi. Edmodo je v svojem oblikovanju in 

filozofiji osredotočen predvsem na učitelje: učenci in starši se lahko pridružijo Edmodu le, če jih 

pozove učitelj. Edmodo je orodje, ki ima široko paleto možnosti uporabe, mi pa bomo predstavili tiste 

elemente, ki so potrebni za vzpostavitev osnovne spletne učilnice.  

 

4.2. Način uporabe 

Za uporabo spletnega okolja Edmodo si mora učitelj najprej ustvariti račun, tako da klikne Get a 

Free Account in izbere možnost I’m a Teacher. 

 

 
Slika 24 Ustvarjanje računa 

 

Ko se prijavi v Edmodo, se mu odpre domača stran z različnimi možnostmi za delo. Zgoraj je orodna 

vrstica, kjer so: 

- iskalnik;  

- možnost vračanja na začetno stran;  

- pregled dodeljenih nalog; 

- možnost za ocenjevanje in spremljanje napredka učenca; 

- knjižnica, kamor lahko nalagamo dokumente oz. se povežemo z drugimi storitvami za 

shranjevanje dokumentov - Google Drive, OneDrive itd.; 

- sporočila, kjer lahko v zasebnem pogovoru komuniciramo z učenci; 

- obvestila 

- in nastavitve uporabniškega računa (sprememba gesla in osebnih podatkov). 
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Učitelj ima na levi strani zaslona možnost, da uredi svoj profil in oblikuje različne razrede in skupine 

oz. se sam pridruži različnim skupinam in spremlja objave s svojega interesnega področja: 

● Classes - možnost za upravljanje z razredi; 

● Groups - možnost za upravljanje s skupinami; 

● Topics - tukaj lahko sledimo različnim tematikam oz. objavam s področja izobraževanja s 

celega sveta; 

● Communities - skupnosti, kjer se povezujemo z učitelji, ki imajo podobne interese. 

 

Za oblikovanje spletne učilnice, v kateri bodo 

sodelovali učenci, mora učitelj ustvariti 

razred, tako da na levi strani ekrana izbere 

možnost Classes in +Create a Class. Ko je 

razred ustvarjen, dobi svojo kodo, s katero se 

učenci vanj vključijo. Razred je mogoče 

zakleniti, tako da se mu nihče ne more 

pridružiti. Ustvarimo lahko več razredov, tako 

da ima vsak razred oz. skupina učencev svojo 

spletno učilnico in s tem prostor za 

komuniciranje. 

Slika 25 Oblikovanje razreda 

 

Središče vmesnika je namenjeno prebiranju 

in objavljanju obvestil, ki jih lahko vidijo vsi. 

Če želimo komunicirati z določenim 

razredom, kliknemo nanj in znotraj skupine 

objavimo obvestilo, dodelimo nalogo, 

ustvarimo kviz ali anketo, dostopamo do 

svojih map ali spremljamo aktivnosti 

posameznih učencev. V Edmodu imamo 

možnost, da v skupino povabimo tudi starše 

in jih tako bolj aktivno vključimo v razredno 

skupnost.  

 

Slika 26 Prostor za objavljanje obvestil in druge aktivnosti 

 

Zelo podobno ustvarjamo tudi skupine (Groups) in z njimi upravljamo. Razlika med skupinami in 

razredi je v možnostih ocenjevanja in dajanja povratne komunikacije ter v tem, da člani razreda ne 

morejo medsebojno komunicirati v zasebnih sporočilih (komunicirajo lahko le z učiteljem), medtem 

ko lahko člani skupine pošljejo zasebno sporočilo komurkoli iz iste skupine. Seveda lahko v obeh 

primerih vsi med seboj komunicirajo javno, in sicer z objavo v skupini in z možnostjo komentiranja.  
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Učenci se razredu pridružijo tako, da najprej ustvarijo račun, 

pri čemer izberejo možnost I’m a Student. Za pridružitev 

morajo poleg imena in priimka vpisati še kodo 

razreda/skupine, ki jim jo posreduje učitelj. Izberejo si tudi 

uporabniško ime in geslo, s katerim bodo dostopali do svojega 

računa. Elektronskega naslova ni potrebno vpisovati. Učitelj s 

potrditvijo prošnje za pridružitev učenca sprejme v skupino.  

 

 

 

Slika 27 Vpis učencev 

4.3. Uporaba pri pouku 

Edmodo se uporablja kot spletna učilnica, ki spodbuja sodelovalno učenje. Učenci in učitelji imajo v 

Edmodu možnost medsebojne komunikacije, dostopajo lahko do učnih gradiv, izobraževalnih 

spletnih vsebin, rešujejo lahko kvize, sodelujejo v anketah, diskusijah in drugih oblikah spletnega 

učenja. Učitelj lahko učence za dobro delo nagrajuje z značkami, kar je še dodatna spodbuda in 

motivacija za nadaljne delo. Učitelj ima možnost, da znotraj razreda spremlja vse aktivnosti učenca, 

njegove objave, komentarje, naloge, doseženo število točk na kvizu, število prejetih značk itd. Učitelj 

s pomočjo značk ustvari bonitetni sistem, ki je zanimiv za motivacijo, spodbujanje in nagrajevanje 

učencev. 
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PREDMETNO PODROČJE: 
 SLOVENŠČINA 

RAZRED: 
 8. 

UČITELJ: 
KATJA KOBE 

CILJI 
Učenci: 

● berejo publicistična besedila; 
● razvijajo zmožnost selektivnega branja (v besedilu iščejo podatke); 
● poznajo življenje in delo Ivana Cankarja; 
● Cankarja uvrstijo v obdobje moderne; 
● poznajo osnovne značilnosti moderne in predstavnike; 
● tvorijo besedila o svojih doživetjih. 
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PRIMER UPORABE 
Spletno učilnico Edmodo uporabljam za komunikacijo z učenci skozi vse leto, in sicer za obvestila, 
objave gradiv, povezav do domačih nalog, seznamov za branje, zanimivih vsebin, povezanih z 
učno snovjo, za ankete, kvize, oddajo nalog itd.  
  
V konkretnem primeru sem Edmodo spletno učilnico uporabila pri izvedbi kulturnega dne Po poti 
Cankarjeve mladosti. Pred dogodkom sem v spletno učilnico objavila nekaj informacij o poteku 
kulturnega dne in učencem posredovala povezavo do spletne strani, na kateri sta bila 
predstavljena pisatelj in njegov rojstni kraj. Po modelu obrnjene učilnice (flipped classroom) sem 
učencem zastavila nekaj vprašanj, na katera so mi odgovorili v sporočilu. Po izvedenem 
kulturnem dnevu sem v Edmodo objavila povezavo do Padleta, kamor so za domačo nalogo 
zapisali kratke vtise o kulturnem dnevu. O svojem prispevku so dobili povratno informacijo od 
sošolcev in učiteljice.   
VODILNA KOMPETENCA 21. STOLETJA 
Učenja učenja 

DIGITALNA KOMPETENCA 
Sporazumevanje: Sodelovanje s 
pomočjo digitalnih poti 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 
Učenci se težko navadijo, da sproti spremljajo objave v spletni učilnici. Lahko si nastavijo možnost 
prejemanja elektronskih obvestil o objavah (za kar pa se morajo vpisati z e-naslovom). 
 
Edmodo spletna učilnica nima možnosti nastavitve za slovenski jezik, kar je moteče. Vseeno lahko 
to izkoristimo kot priložnost za oblikovanje razrednega angleško-slovenskega slovarja z 
najpogostejšimi izrazi, ki jih srečujemo pri rabi digitalnih spletnih orodij. Možna je celo 
medpredmetna povezava z angleščino.  

 

 

Podobna spletna okolja 

Podobno področje pokrivajo tudi naslednja spletna okolja, ki jih priporočamo:  Seesaw, Facebook, 

Google Classroom, GroupMe, Showbie, Apple Classroom, Microsoft Office 365 (OneNote Class 

Notebook, Teams, PowerPoint, Word …) 

 

ŠE NEKAJ OKOLIJ, KI PREPRIČAJO UČENCE IN OLAJŠAJO DELO UČITELJA 

 

Mozabook 

PHET 

WIZER.ME 

SEESAW 

SHOWBIE 

Office 365 

Explain Everything 

http://www.onenoteforteachers.com/sl-SI/Guides/Collaborating%20in%20the%20classroom%20with%20the%20OneNote%20Class%20Notebook%20Creator
http://www.onenoteforteachers.com/sl-SI/Guides/Collaborating%20in%20the%20classroom%20with%20the%20OneNote%20Class%20Notebook%20Creator
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Primarni viri: 

● Ministrstvo za šolstvo in šport/Učni načrti za učne predmete v osnovni šoli, 2017; 

URL:http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnov

no_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/ [3. 4. 2019] 

●  

● https://en.actionbound.com/ 

● https://padlet.com 

● https://new.edmodo.com 

● https://socrative.com/ 

 

 

 

 

 

 

Učna okolja se ves čas spreminjajo, nadgrajujejo in posodabljajo. V času nastanka priročnika so bila 
vsa priporočena okolja brezplačna. Svetujemo ogled video vodičev, ki jih najdete na njihovih 
primarnih spletnih straneh. 
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