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Kako se je začelo? 

Prvi priročnik za učitelje predstavlja digitalna orodja, namenjena motivaciji učencev. 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 IKT-pripomočke. V času trajanja projekta smo izmenjali številne izkušnje, prakse 

in nove ideje, rezultat tega pa so trije priročniki, ki naj služijo kot orientacija pri poučevanju in učenju 

s pomočjo IKT-tehnologije. 

 

Kako je modul sestavljen? 

Motivacijski modul izobraževanja sestavljajo predstavitve štirih spletnih aplikacij, ki smo jih člani 

projektne skupine preučili in preizkusili v rabi. Izbrana IKT-orodja se najpogosteje uporabljajo v 

uvodnem delu šolske ure kot sredstvo za motivacijo učencev ali na koncu ure za preverjanje znanja, 

npr. v obliki kviza. Ta IKT-orodja so: 

▪ Plickers - omogoča pripravo kartic, s katerimi sproti preverjamo znanje učencev; 

▪ Kahoot - okolje, kjer pripravljamo zabavne kvize, v katerih vsi radi sodelujejo; 

▪ Nearpod - okolje za pripravo interaktivnih predstavitev z vmesnimi aktivnostmi; 

▪ QR-code - omogoča ustvarjanje QR-kod, za katerimi se skrivajo zanimive naloge. 

 

Komu in čemu je prvi modul izobraževanja namenjen? 

Prvi modul izobraževanja je namenjen motivacijskim delom učne ure. Predstavljene aplikacije in 

okolja lahko uporabljajo učitelji razrednega pouka, zanimiv pa je tudi za predmetne in srednješolske 

učitelje. Izbrane aplikacije temeljijo na igri in spodbujajo zdravo tekmovalnost, nekatere spodbujajo 

željo po sodelovanju, kar je za učence zanimivo in so zaradi tega aktivneje vključeni v učni proces. 

Vse predstavljene aplikacije so brezplačne, za njihovo uporabo pri pouku pa ni potrebno, da so 

učenci registrirani. 

 

Kdaj in kako uporabiti sodobno tehnologijo pri pouku? 

Izbrane aplikacije služijo kot pomoč za motiviranje ali preverjanje znanja učencev, zato jih je 

smiselno uporabiti v začetnem ali zaključnem delu učne ure. Izbira primerne aplikacije je 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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Glede na to da učitelj sam ustvarja naloge, določa njihovo število in čas reševanja, je velika prednost 

uporabe sodobne tehnologije pri pouku v tem, da omogoča bolj individualiziran pristop k 

poučevanju in učenju, kar je še posebej pomembno za učence s posebnimi potrebami. Orodja nudijo 

učencu možnost takojšnega pridobivanja povratne informacije, medtem ko ima učitelj uvid v potek 

reševanja določene naloge in natančno analizo učenčevih odgovorov po zaključenem reševanju. 

 

Rezultati našega dela 

Vse, kar smo se naučili in pripravili ob izdelavi motivacijskega modula, smo oblikovali v delavnice in 

jih ponudili slovenskim šolam. Tako smo sadove našega dela uspešno diseminirali. Zaradi aktualnosti 

tovrstnega izobraževanja nas je povabilo že 70 slovenskih po večini osnovnih šol (ponekod tudi več 

skupin na šolo). Ponosni smo, da bomo tako izobrazili okoli 1650 slovenskih učiteljev, kar ni malo. 

Učitelji in vodstva so z našo izvedbo zelo zadovoljni, zato se zadeva hitro širi naprej. Zelo ponosni pa 

smo, da nam diseminacija gre bolje kot smo si zamislili. Ker je zadeva, ki jo počnemo zelo aktualna, 

nas je na delavnice za motivacijski modul povabilo že 70 slovenskih šol (ponekod tudi več skupin na 

šolo) Tako bomo torej izobrazili okoli 1650 slovenskih učiteljev, kar ni malo. In zadeva se hitro širi 

naprej. 
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1. KAHOOT!  

URL naslov: https://kahoot.com 

1.1. Opis 

Kahoot! je interaktivno digitalno orodje, ki je uporabno predvsem za izdelavo zanimivih spletnih 

kvizov. Za ustvarjanje in predvajanje kvizov je potrebno imeti internetno povezavo, računalnik, 

projektor, pametni telefon in nekaj osnovnega znanja o delu z računalnikom. Učenci lahko kviz igrajo 

neodvisno preko naprav, povezanih z internetom. Oblikovalci priporočajo reševanje kviza na 

skupinski način, kar spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja. 

Z njim lahko popestrimo učenje katerekoli učne snovi. Poleg tega omogoča tudi izdelavo besednih 

iger (Jumble), vprašalnikov (Survey) in razprav (Discussion). 

 
 

 

1.2. Način uporabe 
Če želimo uporabljati Kahoot! pri pouku, si moramo najprej ustvariti uporabniški račun na spletni 

strani kahoot.com, na kateri bomo potem ustvarjali vsebine. Pri vpisu izberemo možnost uporabe 

Kahoota v vlogi učitelja in nato izpolnimo zahtevane podatke - uporabniško ime, elektronski naslov, 

geslo in neobvezno še vzgojno-izobraževalni zavod.  

Učenci za uporabo Kahoota ne potrebujejo uporabniških računov. Za sodelovanje v 

kvizih,  vprašalnikih in razpravah potrebujejo mobilno aplikacijo Kahoot!, preko 

katere dostopajo do vsebin. Lahko pa do njih dostopajo tudi preko spletne povezave 

kahoot.it. Za sodelovanje potrebujejo le kodo (Game PIN), ki jim jo posreduje učitelj.  

 

Po prijavi na spletno stran lahko pričnemo z že izdelanimi kvizi s klikom na drugi zavihek v zgornji 

vrstici Discover. Iščemo lahko tudi kvize v slovenščini. Ko najdemo ustreznega, kliknemo Play, 

izberemo način igranja (individualno ali v skupini), pojavi se Game PIN, ki ga delimo z učenci, in že 

lahko sodelujemo v kvizu.  

2 Različne možnosti ustvarjanja vsebin 

1 Logotip 
aplikacije 

3 Vnos pina 

https://kahoot.com/
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Za ustvarjanje lastnega kviza na spletni strani Kahoot! po prijavi kliknemo na Create, ki se nahaja v 

zgornjem desnem kotu, in izberemo Quiz. Kviz naslovimo, ga spodaj opišemo z nekaj ključniki, 

določimo, komu naj bo viden, izberemo jezik in določimo, komu je namenjen. Lahko dodamo še vire 

in začetni videoposnetek, ki se bo učencem predvajal pred začetkom kviza. Kliknemo Ok, go in lahko 

pričnemo z delom.  

 

 

Za dodajanje vprašanj kliknemo + (Add question), nato vpišemo vprašanje (največ 95 znakov) in vsaj 

dva možna odgovora (največ 60 znakov). S kljukico označimo pravilne odgovore. Vprašanja lahko 

opremimo s slikami ali videoposnetki, določimo časovno omejitev za odgovor in izberemo, ali se bo 

odgovor točkoval ali ne. Na naslednje vprašanje preidemo s klikom na Next.  

 

 

4 Iskanje že izdelanih kvizov 

5 Začetne nastavitve kviza 

6 Priprava vprašanj 
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Ko zaključimo, kliknemo Save in kviz je shranjen. Kviz lahko s klikom na tri navpične pike (zgoraj 

desno) še vedno urejamo, testiramo in spreminjamo nastavitve.  

 

 

Ko ga želimo predvajati, kliknemo Play in kviz se odpre v novem oknu brskalnika. V tem koraku 

izberemo način iganja kviza - individualno (Classic) ali skupinsko (Team mode) - ter druge nastavitve 

(Game options). Med drugim lahko nastavimo, da je med reševanjem ves čas vidna koda 

(priporočljivo), da se vprašanja in odgovori pojavljajo naključno in podobno. Na začetku je najboljše 

nastavitve kar pustiti prednastavljene. 

 

 

Z izbiro ene izmed možnosti se izpiše koda (Game PIN), ki jo učenci vpišejo v svoje naprave, in 

že se lahko pridružijo kvizu, ki ga zaženemo s klikom na Start.  

Na podoben način se ustvarjajo tudi premetanke (Jumble), vprašalniki (Survey) in razprave 

(Discussion). 

Če želimo, da učenci kviz rešujejo individualno z lastnim tempom ali da znanje utrdijo doma kot 

domačo nalogo, kliknemo na Challenge. Določimo čas zaključka izziva in kliknemo Create. Z 

učenci delimo povezavo do izziva ali jim posredujemo kodo ter kliknemo Done. Učenci nato do 

izziva dostopajo preko aplikacije Kahoot! na svojih prenosnih napravah. Pri izzivih se ravno tako 

šteje hitrost reševanja in pravilnosti. Učenci lahko svoj dosežek primerjajo z drugimi. Mi kot 

učitelji preverjamo njihov napredek s klikom na kviz, kjer je na levi strani označeno, da poteka 

izziv in da si lahko ogledamo rezultate (Challenge in progress View results). 

7 Shranjen kviz 

8 Nastavitve igranja 
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Učenci se izzivu pridružijo tako, da na svoji mobilni napravi odprejo aplikacijo in kliknejo Enter PIN 

na sredini spodaj. Vtipkajo kodo, ki so jo dobili od učitelja, sprejmejo izziv s klikom na Accept, vpišejo 

svoje ime in priimek, stisnejo OK, go! ter začnejo z reševanjem vprašanj.  

 

Učitelji lahko s klikom na svoj kviz spremljamo rezultate (View results) in si jih tudi shranjujemo 

(Download). S klikom na tri navpične pike lahko pogledamo kodo izziva, ga spet delimo ipd. 

Preko aplikacije lahko učitelji na svoji napravi sprožimo še eno možnost (poleg klasičnega načina 

Host Live v razredu in prej predstavljenega Challenge), ki je podobna omenjenima, a učencu bolj 

prijazna. Z njo evalviramo kviz, ga pregledamo ali igramo kar tako, za zabavo. Lahko pa tak način igre 

ponudimo najšibkejšemu učencu kot oporo oz. vajo. To je vaja brez tekmovanja – klik na Practice. 

Rešujemo, brez da bi se nam štel rezultat, celo diskretni mehurčki nas usmerjajo k pravilnemu 

odgovoru. Ker vaja dela mojstra. In vsak želi biti uspešen. 

1.3. Uporaba pri pouku 

Za izvedbo kviza sta potrebni najmanj dve elektronski napravi. Učiteljeva naprava s projekcijo 

prikazuje vprašanja, učenci pa se s svojimi napravami in s kodo pridružijo kvizu ter na vprašanja 

odgovarjajo.  

 

Učitelj preko projektorja učencem prikaže vprašanje, ki ga učenci preberejo. Nato morajo v 

določenem času na vprašanje odgovoriti. Odgovori niso zapisani na klasičen način, pač pa so 

označeni z barvami in oblikami. Učenci morajo zato povezati izbrani odgovor z ustrezno obliko. Po 

vsakem odgovoru prejmejo povratno informacijo o tem, ali so izbrali pravilen odgovor, kateri 

odgovor je bil pravilen, kako so glasovali ostali sošolci, vidijo pet najbolje uvrščenih in število točk, 

ki so jih zbrali. Povratno informacijo pridobi tudi učitelj, ki lahko po potrebi kviz zaustavi in še kaj 

dodatno razloži. 

 

9 Priprava izziva 
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Pri točkovanju se upošteva pravilen odgovor in čas, v katerem je bil ta podan. Učenec, ki pravilno 

odgovori npr. v petih sekundah, bo dosegel več točk kot učenec, ki bo za odgovor potreboval osem 

sekund. Učenci lahko za uspešno odgovarjanje pridobijo tudi bonus točke. 

 

 

PREDMETNO PODROČJE: 

DRUŽBA 

RAZRED: 

5. 

UČITELJ: 

ANDREJA DRAGOVAN 

CILJI 
Učenci: 
● ponovijo in utrdijo  pridobljena znanja; 
● znajo našteti temeljna zgodovinska obdobja (prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi 
vek, moderna doba); 
● krepijo orientacijo v času; 
● znajo poimenovati vrste zgodovinskih virov; 
● utrdijo značilnosti kamene dobe in dobe kovin; 
● poznajo značilnosti starega veka; 
● naštejejo nekatere značilnosti rimskih mest in življenja Rimljanov; 
● spoznajo nekatera dogajanja iz slovenske preteklosti v srednjem veku; 
● znajo poimenovati državo, v kateri so živeli tudi predniki Slovencev; 
● poznajo nekatera dogajanja iz slovenske preteklosti v novem veku in 
● znajo navesti poglavitne tehnične izume moderne dobe.  
 

PRIMER UPORABE 
Kahoot! kviz z naslovom Preteklost smo izvedli v osrednjem delu ure kot utrjevanje in 
preverjanje znanja pred ustnim ocenjevanjem. Po analizi rezultatov kviza oz. znanja, kar nam 
aplikacija nazorno ponuja, imajo učenci v zaključnem delu ure še čas utrditi in poglobiti vrzeli 
v znanju.  
 
VODILNA KOMPETENCA 
21. STOLETJA 
Učenje učenja 

DIGITALNA KOMPETENCA 
Sporazumevanje: Interakcija prek tehnologij 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 

Pri sestavi kviza oz. nalog moramo biti pozorni, kako jih oblikujemo. Pravilna sestava omogoča 
utrjevanje in preverjanje tako nižjih kot višjih taksonomskih stopenj znanja. Če želimo za 
enako temo izvesti debato ali razpravo med učenci, uporabimo možnost Discussion. 

Primer uporabe pri pouku 1 Kahoot! 



1. modul izobraževanja 

MOTIVACIJSKI                  

10. str.  

 

 

 

 

 

PREDMETNO PODROČJE: 

TUJ JEZIK ANGLEŠČINA - 
zgodnje poučevanje 

RAZRED: 

3. 

UČITELJ: 

MATEJA KOLAR 

CILJI 
Učenci: 
● spoznavajo/ozaveščajo razlike in podobnosti med pisavo tujega in učnega jezik. 

PRIMER UPORABE - KVIZ 
(zaključni ali uvodni del ure)  
Spretnosti branja in pisanja pri tujem jeziku namenimo več pozornosti šele proti koncu 3. 
razreda. Pisno sporočanje ni standard znanja v 3. triletju. 
  
Aktivnost učencem predstavimo, ko so se že nekajkrat srečali z zapisom večine besed, ki so v 
aplikaciji in jih povezali s slikovno podobo. Učencem prvo vprašanje glasno preberemo. 
Ugibajo, kaj je cilj naloge. 
 

 
Aplikacija je narejena v treh stopnjah. Prva, lažja, nudi nebesedno (slikovno) oporo. Druga, 
zahtevnejša, slikovne opore ne ponuja. Če želimo nalogo še otežiti oz. diferencirati, 
sposobnejšim učencem ponudimo različico s pomešanim vrstnim redom vprašanj (3. stopnja). 
  

Vzorčni primeri so dostopni na: 
·       https://play.kahoot.it/#/?quizId=5a84d4eb-b4ab-4103-9fcc-1db6a944541f 
·        https://play.kahoot.it/#/?quizId=021929fa-1a55-462e-81c8-845e4626c14b 
·        https://play.kahoot.it/#/?quizId=f97194c2-ac2b-4f76-8153-57b1f1066726 
·       https://play.kahoot.it/#/?quizId=f97194c2-ac2b-4f76-8153-57b1f1066726  
 
VODILNA KOMPETENCA 21. 
STOLETJA 
Sporazumevanje v tujem 
jeziku 
 

DIGITALNA KOMPETENCA 
Informacije: V spletnih virih prepoznam in poimenujem 
vsebine (slike, besedilo ...). 
 

 

 

 

 

Primer uporabe pri pouku 2 Kahoot!  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=5a84d4eb-b4ab-4103-9fcc-1db6a944541f
https://play.kahoot.it/#/?quizId=5a84d4eb-b4ab-4103-9fcc-1db6a944541f
https://play.kahoot.it/#/?quizId=5a84d4eb-b4ab-4103-9fcc-1db6a944541f
https://play.kahoot.it/#/?quizId=021929fa-1a55-462e-81c8-845e4626c14b
https://play.kahoot.it/#/?quizId=021929fa-1a55-462e-81c8-845e4626c14b
https://play.kahoot.it/#/?quizId=f97194c2-ac2b-4f76-8153-57b1f1066726
https://play.kahoot.it/#/?quizId=f97194c2-ac2b-4f76-8153-57b1f1066726
https://play.kahoot.it/#/?quizId=f97194c2-ac2b-4f76-8153-57b1f1066726
https://play.kahoot.it/#/?quizId=f97194c2-ac2b-4f76-8153-57b1f1066726
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Primer uporabe pri pouku 3 Kahoot! 

PREDMETNO PODROČJE: 
RAZREDNIŠTVO/ŠPORT 

RAZRED: 
6. 

UČITELJ: 
MATEJA KOLAR 

CILJI 

Učenci: 

● analizirajo izvedbo šole v naravi. 

PRIMER UPORABE (Anketa) 

(osrednji del ure) 
 

Kahoot anketa (Survey) o šoli v naravi je primerna za pridobitev povratnih informacij o izvedbi 
šole v naravi, ki jo izvedemo čim prej po prihodu iz šole v naravi. Na podlagi rezultatov lahko 
načrtujemo morebitne izboljšave. Rezultate se lahko predstavi staršem na roditeljskem  
sestanku.  

 

Pri izdelavi vprašalnika izmed 4 ponujenih možnosti izberemo Survey. 

Ko prenesemo rezultate (Excelova preglednica), je za boljši pregled smiselno (in enostavno) 
izdelati grafe. Za rezultate ankete v zavihkih v osnovnem meniju kliknemo My results. 
Rezultate lahko izvozimo v Google Drive ali pa prenesemo na shranjevalni medij (disk, USB …) 
in jih kasneje urejamo (dodamo npr. grafični prikaz). 

Vzorčni primer ankete je dostopen na: 

https://play.kahoot.it/#/k/7cbdae52-3474-45c7-8947-9498f042546a   

 
10 Primer anketnega vprašalnika 

https://play.kahoot.it/#/k/7cbdae52-3474-45c7-8947-9498f042546a  
https://play.kahoot.it/#/k/7cbdae52-3474-45c7-8947-9498f042546a  
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Podobna spletna okolja 

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

● Quizziz (https://www.quizizz.com/) omogoča izdelavo podobnih kvizov in tekmo, le da je 

vsako vprašanje na napravi. Quizizz omogoča vnašanje slik namesto odgovorov, kar pride 

bolj prav pri mlajših učencih. 

 

  

 
11 Primer analize odgovorov s pomočjo Excelove preglednice 

VODILNA KOMPETENCA 21. 
STOLETJA 

Sporazumevanje v maternem jeziku 

DIGITALNA KOMPETENCA 

Sporazumevanje: Interakcija prek tehnologij  

POMANJKLJIVOSTI ni zaznati. 

https://www.quizizz.com/
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2. PLICKERS  

URL naslov: https://get.plickers.com/ 

 

2.1. Opis 
Plickers je inovativno orodje, ki je namenjeno enostavnemu preverjanju znanja v razredu, krajšim 

anketam oz. raziskavam z avtomatskim zbiranjem in analizo dobljenih rezultatov. Uporabimo ga za 

izdelavo Plickers kartic, ki jih učenci ob učiteljevih vprašanjih dvigujejo in na ta način podajo svoj 

odgovor, ki se potem avtomatsko zabeleži.  

2.2. Način uporabe 

Začetek dela s Plickersom in celotna priprava za izvajanje v razredu 

poteka na spletni strani plickers.com. Po brezplačni registraciji je 

nadaljevanje preprosto in intuitivno.  

 

Uporabniški vmesnik ponuja več možnosti, ki so potrebne za uporabo 

orodja: 

- Library – knjižnica, v katero učitelj vnaša vprašanja in možne odgovore ter zaradi boljše 

preglednosti organizira vprašanja znotraj ene ali več map; 

- Reports – stran s poročili, kjer se vodi statistika in analiza rezultatov za vsak razred in 

vsakega učenca posebej; 

- Classes – ustvarjanje in organiziranje enega ali več razredov, dodajanje učencev in 

dodeljevanje številke kartice vsakemu učencu; 

- Live view – omogoča samodejni prikaz rezultatov, ki smo jih poskenirali s pomočjo mobilne 

aplikacije; 

- Cards – kartice z odgovori, ki jih natisnemo. Vsak učenec v razredu dobi edinstveno kartico, 

zato jih je potrebno natisniti toliko, kolikor je učencev v razredu. 

 

Ko učitelj vnese vprašanja in ustvari razrede, je potrebno natisniti kartice, ki jih dobijo učenci glede 

na zaporedne številke. Eno kartico je mogoče uporabiti v več razredih in za več vprašanj. Na karticah 

so odgovori (A, B, C, D), ki so zapisani dovolj na majhno, da jih drugi učenci ne vidijo. Učenec na 

vprašanja odgovarja tako, da kartico obrne tako, da je na vrhu odgovor, za katerega se je odločil.  
 

 

12 Logotip 
aplikacije Plickers 

13 Izgled kartice Plickers 

https://get.plickers.com/
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2.3. Uporaba pri pouku 

Učitelj na svojo mobilno napravo prenese brezplačno aplikacijo Plickers (iz trgovine Google Play ali 

App Store) za snemanje odgovorov. Delo poteka tako, da učenci dvignejo kartice, učitelj pa jih 

posname s kamero mobilne naprave. Rezultati se samodejno zabeležijo in shranijo v aplikaciji (Live 

View). Pri skeniranju se vsak odgovor zabeleži le enkrat, zato je ta metoda zelo zanesljiva. 

 

 

PREDMETNO PODROČJE: 

SLOVENŠČINA 

RAZRED: 

3. 

UČITELJ: 

KSENIJA BELINA 

CILJI 
Učenci: 
● prepoznajo značilnosti pravljice; 
● določijo književni kraj in čas dogajanja; 
● utrjujejo vrste povedi in rabo končnih ločil. 

PRIMER UPORABE 
Plicers kartice sem uporabila v uvodnem delu kot motivacijski pripomoček, s katerim sem 
preverila splošno predznanje o pravljicah, in v zaključnem delu ure za kratko preverjanje znanja 
po obravnavi pravljice Kraljična na zrnu graha. 

VODILNA KOMPETENCA 21. 
STOLETJA 
Sporazumevanje v maternem 
jeziku 

DIGITALNA KOMPETENCA 
Sporazumevanje: Interakcija prek tehnologij 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 
Plicers kartici lahko uporabimo, če v razredu nimamo računalnika ali tablic za vse učence. 
Vprašanja lahko sestavimo hitro in tako takoj dobimo povratno informacijo o razumevanju 
določenih vsebin. Učitelj na telefonu takoj vidi pravilne in nepravilne odgovore in ima tako 
možnost, da učenca opozori in lahko le-ta svoj odgovor še popravi. Pomanjkljivost je ta, da moraš 
vsako vprašanje posebej izbrati in se ne odvijajo samodejno.  V vprašanja ni možno dodati 
videoposnetkov in glasbe. 

 

 

Primer uporabe pri pouku 4 Plickers 



OŠ Bistrica ob Sotli  

ERASMUS+ KA2 “Ukrotimo kompetence 21. stoletja”                       

15. str. 

 

PREDMETNO PODROČJE: 

DRUŽBA 

Razred:  

4. 

UČITELJ: KATJA ŽIBERT 

CILJI 
Učenci: 
● spoznajo različne dejavnosti (gospodarske in negospodarske); 
● spoznajo, zakaj potrebujemo različne dejavnosti; 
● spoznajo vlogo različnih dejavnosti v domači pokrajini. 

PRIMER UPORABE 

Plicers kartice sem uporabila v zaključnem delu kot ponovitev nove obravnavane učne snovi 
na temo Potrebujemo različne dejavnosti. Vprašanja so se nanašala na delitev dejavnosti, in 
sicer katere vse dejavnosti sodijo h gospodarskim oz. negospodarskim dejavnostim in kateri 
so kriteriji za delitev. S takšnim načinom sem dobila vpogled, ali so učenci razumeli 
obravnavano učno vsebino in kaj bo potrebno ponovno razložiti v uvodnem delu naslednje 
šolske ure, da bomo lažje nadgrajevali znanje o obravnavani tematiki. 

VODILNA KOMPETENCA 21. 
STOLETJA 

Sporazumevanje v maternem 
jeziku 

DIGITALNA KOMPETENCA 

Sporazumevanje: Interakcija prek tehnologij 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 

Slabost je ta, da vsi učenci niso mogli sodelovati pri reševanju kviza. Na začetku šolskega leta 
smo se namreč dogovorili, da hrani vsak svojo kartico v svojem predalu v učilnici, je pa pri tej 
šolski uri niso vsi imeli.  Pomanjkljivost je tudi ta, da lahko v  en kviz  vnesemo le pet vprašanj 
(brezplačna različica), kar me je pri mojem delu nekoliko omejevalo, sem pa po drugi strani 
vključila le bistvene točke obravnavane učne snovi. V mojem primeru bi bilo dobro, da bi bilo 
možno, da ima vprašanje več možnih odgovorov in ne samo enega. 

 

Podobna spletna okolja 

Podobno področje pokrivajo tudi naslednja spletna okolja, ki jih 

priporočamo: 

● Poll Everywhere je aplikacija, ki zahteva elektronsko napravo, s 

katero pa lahko učenci takoj odgovorijo na zastavljemo vprašanje in 

odgovori se prikažejo na zaslonu. Omogoča tudi odgovore odprtega tipa. 

 

 

  

Primer uporabe pri pouku 5 Plickers 
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3. NEARPOD 

URL naslov: https://nearpod.com 

3.1. Opis 

Nearpod je digitalno orodje, ki je namenjeno interaktivni predstavitvi učnih vsebin. Gre za 

kombinacijo predstavitev z interaktivnimi nalogami, ki hkrati omogoča spremljanje učencev s 

prikazom njihovih odgovorov v realnem času.  

Za uporabo tega orodja učenci potrebujejo svojo napravo z dostopom do interneta, učitelj pa svojo 

(lahko je le telefon), preko katerega upravlja z vsebino, ki jo je vnaprej pripravil. Učitelj vodi učno 

uro in določa tok ter tempo prikazovanja digitalnih vsebin. Učenci po vsaki aktivnosti prejmejo 

povratne informacije o svojem uspehu. Odgovori oz. rešitve vsakega posameznega učenca se 

beležijo in so trajno dostopni. 

3.2. Način uporabe 

Za ustvarjanje vsebin v spletnem okolju Nearpod se je potrebno registrirati na spletni strani 

nearpod.com. Učitelji si morajo ustvariti uporabniški račun, učenci pa na isti spletni strani ali preko 

mobilne aplikacije do vsebin dostopajo s kodo, ki jim jo posreduje učitelj. Brezplačna registracija 

učiteljem omogoča dostop do osnovnih storitev, za naprednejše pa je potrebno odšteti nekaj 

denarja. 

Začetna stran uporabniku ponuja 5 možnosti: 

- MY LIBRARY (Moja knjižnica) → shranjevanje in brskanje po ustvarjenih vsebinah; 

- EXPLORE (Razišči) - brskanje po že pripravljenih vsebinah drugih uporabnikov (nekatere so 

plačljive, nekaj pa jih je brezplačnih); 

- JOIN (Pridruži se) - mesto, kjer se s kodo pridružimo pripravljeni predstavitvi; 

- CREATE (Ustvari) - vstopno mesto za ustvarjanje novih vsebin; 

- REPORTS (Poročila) - povratna informacija o delu učencev (analiza odgovorov, statistika). 

 

15 Začetna stran 

14 Logotip  
aplikacije 

https://nearpod.com/
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Interaktivne predstavitve ustvarimo tako, da na začetni strani kliknemo Create. Odpre se nam stran, 

kamor lahko prenašamo že pripravljene vsebine (PPT, PNG, PDF), lahko pa jih s klikom na Add Slide 

in Add Content ustvarjamo sproti. Predstavitve popestrimo z interaktivnimi dejavnostmi, ki jih 

dodajamo s klikom na Add Slide in nato Add Activity. Pri tem je potrebno izbrati vrsto dejavnosti - 

vprašanja odprtega tipa, anketa, kviz, risanje, dopolnjevanje praznih mest, igra spomina ali 

sodelovalno učenje.  

 

 

 

 

Pripravljene lekcije se shranjujejo v knjižnico (My Library), kjer jih pred predstavitvijo tudi poiščemo. 

Predstavimo jih tako, da kliknemo na želeno predstavitev in na Live lesson. Izpiše se koda, ki jo 

učenci vpišejo v svoje naprave in se pridružijo predstavitvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ustvarjanje interaktivnih predstavitev 

17 Dodajanje vsebin in interaktivnih dejavnosti 

18 Prostor za vnos kode 

19 Poročilo o dosežkih učencev 
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Tok dejavnosti, ki jih izvaja orodje Nearpod, je v celoti pod nadzorom učitelja, saj učitelj preko svoje 

naprave usmerja potek učne ure. Obstaja tudi možnost samostojnega usvajanja učne snovi 

(Student-paced), a je plačljiva. Učitelj sproti dobiva povratne informacije o ustreznosti učenčevih 

odgovorov. Podrobna statistika in analiza rezultatov za celoten razred in za vsakega učenca posebej 

pa se shranjuje v uporabniškem vmesniku Reports.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Uporaba pri pouku 

Nearpod je smiselno uporabiti kadar želimo vzdrževati motivacijo in pozornost med 

predavanjem. Z vmesnimi aktivnostmi učenca spodbudimo k sodelovanju in hkrati pridobivamo 

povratno informacijo o napredku usvojenega znanja. Učenec se čuti aktivno vpetega v sam 

proces izobraževanja. 

 

Sama ga uporabljam pri matematiki, npr. pri pisnem deljenju, na koncu učenci z Apple Pencil 

preko aplikacije Draw it! izračunajo račun. Vsi podatki so shranjeni, tako da lahko v miru tudi 

kasneje preverim, kateri učenci imajo še težave, pri katerih pa lahko nadaljujem s poučevanjem 

na višjih ravneh. Pri družbi vključim slepo karto Slovenije, kjer označijo svoj kraj, pokrajine ipd. 

Pri glasbeni umetnosti poslušajo posnetke, rišejo note. 

PREDMETNO PODROČJE: 

SLOVENŠČINA 

RAZRED: 

4. 

UČITELJ: 

VANJA KOLAR IVAČIČ 

CILJI 
Učenci: 

●      berejo, razumejo, povzemajo in vrednotijo opis življenja Franceta Prešerna; 
●      razvijajo zmožnost kulturnosti;  
●      likovno poustvarjajo. 

Primer uporabe pri pouku 6 Nearpod  

20 Posamezni odgovori 
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PRIMER UPORABE 

(v zaključnem delu ure) 

Učenci so brali sklope opisa življenja našega največjega pesnika. Na začetku so po 
konstruktivistični metodi sodelovali pri aktivnosti Collaborate!, kjer so zapisali vse, kar vedo 
o moškemu na sliki.  

 

Učitelj lahko že na začetku 
izbere možnost, da bo moral 
prispevke učencev pred 
objavo odobriti. Ko so 
objavljena, so vidna vsem 
učencem. Lahko si drug 
drugemu všečkajo objave. 
Učitelj lahko objave 
razporedi glede na čas, po 
abecedi učencev oz. glede na glasovanje. Na koncu opisov jih je čakal sklop vprašanj Quiz, 
da so preverili svoje razumevanje prebranega. Učitelju si izpisujejo odgovori, lahko skrije 
učenčeva imena. Če kliknemo share na kolačniku, se vsakemu učencu na ekranu izpiše 
kolačnik, kako je odgovarjal in natančni odgovori.  

     

Pred zaključkom so likovno poustvarjali z Draw it!, risali so Prešerna.  
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Čisto na koncu sem dodala še odprto vprašanje Open Ended Question, kaj so se naučili 
novega. Pri tem vprašanju sem dodala tudi povezavo do youtube videa Firbcologi o 
Prešernu, da so si lahko hitrejši učenci predvajali še to.  

 

VODILNA KOMPETENCA 21. 
STOLETJA 

Sporazumevanje v maternem 
jeziku 

DIGITALNA KOMPETENCA 

Prepoznavanje vrzeli v digitalni kompetenci: 
Inovativnost in ustvarjalna raba tehnologije 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 

Sama brezplačna verzija je dokaj skromna kar se tiče oblikovanja (npr. ne omogoča pisanja 
enačb). Priporočamo, da prosojnice naredite s Power Point-om (ali PDF, fotografije v jpg 
formatu) in jih nato uvozite v Nearpod. 

Za opisan primer bi bilo veliko boljše, če bi učenec lahko sam s svojim tempom napredoval 
po prosojnicah in aktivnostih naprej. To omogoča plačljiva verzija. Ena možnost je, da 
podobno aktivnost izvedemo na začetku, ko nam je še omogočena preizkusna verzija. Ali pa 
aktivnost izvajate z zamikom po skupinah z učenci, ki imajo podoben tempo. 

Lahko se zgodi, da bodo učenci pomotoma zaprli stran (z gumbom nazaj). Če se jim to zgodi, 
se ponovno vpišejo s kodo, ki je pri učitelju ves čas vidna in delo nadaljujejo tam, kjer so 
ostali. 

V kolikor vključimo tudi videoposnetke, svetujem, da imajo učenci svoje slušalke. 

 

Podobna spletna okolja 

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

● Edpuzzle (https://edpuzzle.com/) 

● Spiral Clip (https://spiral.ac/), ki spremeni 

vsak javni posnetek v klepet v živo z 

vprašanji in kvizi. 

Omenjeni aplikaciji uporabimo, če želimo imeti kot osnovo učne ure 

videoposnetek iz spleta (posebno pozornost je potrebno nameniti 

avtorskim pravicam) z vmesnimi nalogami. 

 

 

https://edpuzzle.com/
https://spiral.ac/
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4. QR-KODE 

URL naslov ene izmed strani  

za ustvarjanje QR kod: http://goqr.me/ 

 

4.1. Opis 

QR-koda je matrična dvodimenzionalna črtna koda v obliki kvadrata, ki se jo prebere z napravo z 

vgrajeno digitalno kamero in naloženo aplikacijo. Aplikacija kodo dekodira in prikaže 

predpripravljene podatke.  

Kodo so prvotno razvili za potrebe avtomobilske industrije. Beseda QR je kratica za angleški besedi 

»Quick Response«, kar pomeni »hiter odziv«. Ker na majhnem prostoru omogoča beleženje večjega 

števila podatkov, je hitro odzivna in vzpodbuja naravno radovednost, postaja vse bolj priljubljena v 

oglaševalske namene in se začenja smiselno uporabljati pri pouku. 

4.2. Način uporabe 
 

a) Izdelava QR-kode 

Obstaja veliko spletnih strani, ki omogočajo izdelavo QR-kod. Večinoma so plačljive, ker omogočajo 

dodajanje logotipa in podobno. Za šolsko rabo tega ne potrebujemo, saj lahko dobro berljivo črno-

belo kodo vpnemo kjerkoli. Priporočamo spletno stran http://goqr.me/, ki je enostavna za uporabo, 

brezplačna in ima neomejeno trajanje. Stran ima možnosti izdelave direktne povezave do spletne 

strani, dodajanja besedila, ki se pojavi tudi, če nimamo internetne povezave, izdelavo vizitke ipd.  

 

 

 

 

22 Ustvarjanje QR-kode 

21 QR koda do 
spletne strani 

http://goqr.me/
http://goqr.me/
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b) Branje QR-kode 

 

Tudi bralnikov QR-kod je na tržišču veliko in ves čas se pojavljajo novi. Nekatere mobilne naprave 

imajo bralnike že vpete v okviru fotografske aplikacije.  

Mi za iOS naprave uporabljamo  QR Reader   
https://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8 

za Android naprave   QR Code Reader  
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client  

 

Obe sta brezplačni, vendar z oglasi (za malo plačila omogočata napredno uporabo brez le-teh). 

Podpirata tudi šumnike, kar je za naš prostor tudi pomembno.  

4.3. Uporaba pri pouku 
QR-kode so skrivnostne, kar kličejo po raziskovanju in kot take za učence zelo zanimive. Pouk bo z 

uporabo postal bolj zanimiv, učenci so motivirani napredovati in raziskovati, kaj novega se skriva za 

črno-belimi kvadratki. 

Uporabi se jih lahko v različnih delih ure, za uvodno motivacijo, za ohranjanje zanimanja za učenje, 

napredovanje. Zelo so uporabne pri delu po postajah, iskanju skritega zaklada. Lahko jih tudi 

uporabimo za povzetke (na koncu učnega lista), usmeritve v nadgradnjo, poglobitev v učno snov 

(direktna povezava do slušnega posnetka, videa, interaktivnih vaj, izzivov …), povratno informacijo 

o ustreznosti rešitve, mnenje o čem (npr. o knjigi, QR-kodo z mnenjem vstavimo v knjigo) ipd. 

 

PREDMETNO PODROČJE: 

SLOVENŠČINA 

RAZRED: 

4. 

UČITELJ: 

VANJA KOLAR IVAČIČ 

CILJI 
Učenci: 
● z uporabo digitalne tehnologije varno, ustvarjalno in kritično pridobivajo ter   uporabljajo 
podatke/informacije; 
● berejo, razumejo in povzemajo časopisne novice; 
● poslušajo/gledajo, razumejo, doživljajo, vrednotijo in povzemajo posneto novico; 
● raziskujejo; 
● razvijajo informacijsko in digitalno pismenost: iščejo podatke po raznih virih, obdelujejo in uporabljajo 
podatke prek spleta, ozaveščajo in presojajo uporabo in zlorabo digitalne tehnologije;  
● so kritični; 
● ustvarijo posneto besedilo z elementi novice. 

Primer uporabe pri pouku 7 QR kode 

https://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
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PRIMER UPORABE 

(v glavnem delu ure) 

QR-kode sem uporabila kot pripomoček, ki je 
vzdrževal pozornost, motivacijo in radovednost 
učencev. Nanizane so imeli v obliki kocke, reševali 
so jih po vrsti od najnižje taksonomske stopnje do 
najvišje. Delo je zahtevalo sodelovanje in 
angažiranost prav vsakega učenca po njegovih 
zmožnostih. 
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VODILNA KOMPETENCA 21. 
STOLETJA 

Učenje učenja 

kritično mišljenje 

DIGITALNA KOMPETENCA 

Prepoznavanje vrzeli v digitalni kompetenci: 
Inovativnost in ustvarjalna raba tehnologije 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 

QR-kode natisnemo dovolj velike, če je koda bolj gosta. Natisnemo na trši papir, ki ga ne 
plastificiramo, da se izognemo odboju svetlobe in s tem težavam pri branju. 

Kadar imamo povezavo do zvočnih posnetkov, so potrebne slušalke. Zaradi higienskih 
razlogov priporočamo, da učenci od doma prinesejo svoje. 

Sposobnejši učenci lahko prve tri stopnje preskočijo, oblikujejo skupino in delajo po tem. 
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PREDMETNO PODROČJE: 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

RAZRED: 

4. 

UČITELJ: 

VANJA KOLAR IVAČIČ 

CILJI 
Učenci: 
● opišejo spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje okoli svoje osi (dan, noč, mrak, 

senca); 
● znajo utemeljiti spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje; 
● vedo, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči; 
● s sodelovalnim delom naredijo poskus po raziskovalnih postopkih; 
● znajo pojasniti spremembe pri simulaciji; 
● poznajo vzroke za spreminjanje velikosti in lege sence; 
● znajo pojasniti spremembe letnih časov z gibanjem Zemlje okoli Sonca; 
● raziskujejo s pomočjo interaktivnih simulacij. 
 

PRIMER UPORABE 

(v glavnem delu dneva) 

Aktivnost sem izvedla znotraj naravoslovnega dne. Predhodno sem dan prej s pomočjo Socrative 
odprtega vprašanja preverila predznanje. Nato jih je aplikacija Teamshake razporedila v 4 
enakovredne skupine glede na stopnjo predznanja. 

 

Vsako šolsko uro so učenci v skupini delali na eni od postaj. Delo sem usmerjala in jim bila v oporo. 
Vzpodbude niso potrebovali, ker jim je bilo delo izjemno zanimivo. Naslednjo šolsko uro so 
zaokrožili. Peto šolsko uro smo naredili analizo dela in ponovili znanje s pomočjo povratnih 
informacij, ki sem jim jih podala na Seesawu. Dan so označili kot zelo poučen in zanimiv. 

Primer uporabe pri pouku 8 QR kode 
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VODILNA KOMPETENCA 21. 
STOLETJA 

Učenje učenja 

DIGITALNA KOMPETENCA 

Prepoznavanje vrzeli v digitalni kompetenci: 
Inovativnost in ustvarjalna raba tehnologije 

 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 

Učence znajo posamezne aplikacije tako zavzeti, da se pri njih predolgo zadržijo. Svetujem, da 
se znotraj skupine določi učenec, ki bo skrbel za merjenje časa s pomočjo odštevalnika. 
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PREDMETNO PODROČJE: 

RAČUNALNIŠTVO 

MATEMATIKA 

RAZRED: 

4., 5., 6. 

UČITELJ: 

NATAŠA KERMC 

CILJI 
Učenci: 
● z uporabo digitalne tehnologije varno, ustvarjalno in kritično pridobivajo ter uporabljajo 
podatke/informacije; 
● preiskujejo vzorce; 
● prepoznajo pravilo v vzorcu; 
● glede na pravilo oblikujejo vzorec; 
● spoznajo bitne slike in koncept »točke« (angl. pixel); 
● kodirajo sliko s števili; 
● razvijajo matematično in računalniško mišljenje. 

PRIMER UPORABE 

(v glavnem delu ure) 

Pri dejavnosti »escape room« (soba pobega), kjer so učenci preko različnih nalog utrjevali 
znanje računalništva, sem uporabila QR-kodo kot pripomoček za pridobivanje podatka, ki ga 
učenci nato uporabijo pri sledeči nalogi. 

QR-koda je bila predstavljena s pomočjo tabele, kjer je na levi strani tabele predstavljena 
množica celic, ki so ali bele ali črne barve. Na desni strani vsake vrstice pa je zapisano 
zaporedje števil, ki predstavljajo zapis slike. Podana števila izmenjujoče predstavljajo število 
pobarvanih belih ter črnih celic v tej vrstici. Prvo število pove število črnih, drugo število pove, 
koliko sledi belih celic, tretje število zopet število črno pobarvanih celic itd. 

Nekaj vrstic slike na levi strani je nepobarvanih. Na desni strani vrstic pa so zaporedja števil. 
Učenci morajo preučiti vzorec pri ostalih, popolnih vrsticah, prepoznati pravilo in nato z 
natančnim barvanjem pobarvati črne celice slike v desnem delu tabele nepobarvanih vrstic. 

Ko uspešno pobarvajo manjkajoči del slike, z napravo preberejo QR-kodo in pridobijo podatek, 
ki ga uporabijo pri reševanje naslednje naloge. 

 

 

 

 

 

 

 
23 Primer QR-kode v celoti 

 

Primer uporabe pri pouku 9 QR kode 
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24 Primer QR-kode z manjkajočim delom slike 

  

VODILNA KOMPETENCA 21. 
STOLETJA 

Učenje učenja 

DIGITALNA KOMPETENCA 

Prepoznavanje vrzeli v digitalni kompetenci: 
Inovativnost in ustvarjalna raba tehnologije 

 

MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI IN REŠITVE 
Učencem svetujemo, da pri prepoznavanju vzorca opazujejo dve različni vrstici – eno, ki se 
začne z 0 in drugo, ki se ne začne z 0. 
Pripravimo več kopij, saj pride do napak pri barvanju celic. 
Zaradi preglednosti in spretnejšega barvanja pripravimo dovolj veliko kopijo (format A5 ali 
A4). 
Priprava QR-kode v tabeli vzame veliko časa, zato poskrbimo, da jo lahko uporabimo večkrat. 

 

Podobna spletna okolja 

Podobno področje pokrivajo tudi naslednja spletna okolja, ki jih 

priporočamo: 

● ZappWorks (https://zap.works/) je aplikacija, ki jo uporabimo, če 

želimo ustvarjati navidezno resničnost. Olajša nam izdelavo plakata z 

dodano navidezno resničnostjo kot tudi popolnoma 3D interaktivno 

izkušnjo z večimi scenami. 

 

 

https://zap.works/
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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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