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Raziskovalno vprašanje 

V kolikšni meri formativno spremljanje učencev pozitivno vpliva na medosebne odnose in pripomore k 

boljšim rezultatom učenja? 

Cilj 

Razviti učne magnete formativnega spremljanja za razvoj medosebnih odnosov in doseganje boljših 

rezultatov učenja. 

Učni magnet 

 Medosebni odnosi (spoštovanje) 
 Učno področje (znanje) 

 

MEDOSEBNI ODNOSI 

 Kaj veš o sošolcu/sošolki? 

V septembru sem vsakega učenca povprašala o naključnem sošolcu, kaj ve o njem. Vse trditve sem si 

zapisala. Učenci so znali povedati približno tri informacije o naključno izbranem sošolcu. Med prvo in 

drugo meritvijo pa smo se zelo pogosto igrali igro, kdo manjka (opisana že v prvem krogu), se veliko 

pogovarjali v jutranjem krogu o preživljanju prejšnjega popoldneva . Ob ponedeljkih smo si prvo šolsko 

uro vzeli več časa za pogovor o dogodkih, ki so jih doživeli med vikendi. Vsi učenci so radi pripovedovali 

o svojih izkušnjah, drugi pa so z zanimanjem poslušali. Drugo meritev sem opravila v mesecu aprilu. 

Vsak učenec je kot pri prvi meritvi naključno izžrebal sošolca o katerem je moral povedati čim več 

podatkov. Učenci so nizali različne podatke, ki so bili povezani šolskih delom in osebnimi lastnostmi. 

Vsak učenec je povedal več podatkov kot prvič, tako da se je povprečno število podatkov izboljšalo. 

Učenci so predvsem naštevali pozitivne lastnosti, kar mi je bilo zelo všeč. Naštevali so stvari, ki so jih 

spoznali med poukom, npr. Luka zelo rad in dobro riše, Svit daje natančna navodila, Katarina je zelo 

pogumna, Jakob zelo dobro pripoveduje zgodbice… 

 



              
Zaupanje prijatelju, ki te vodi po gozdu …       Kritična prijatelja vrednotita nalogo pripovedovanje  

Svit daje natančna navodila.                            zgodbice ob sličicah.  

 
                   Samoregulacija pouka – delovna vnema in akcija pri pouku. Luka zelo rad riše, 

                   zato se je naprej lotil poslikave majice… 

 
                   Pouk na travniku – učenka je prvič legla v travo… 

 

 

 



 Kritični prijatelj 

Učenci so po lastni želji nadaljevali s kritičnim ocenjevanjem, ki smo ga izvajali že v prvem krogu. 

Spremljanje prijatelja sošolca ves teden. Kritična prijatelja  sta počela ves teden vse skupaj (skupaj sta 

sedela, skupaj sta hodila v koloni, bila sta par pri vseh dejavnostih med poukom) in sta se ob koncu 

dneva kritično ovrednotila v tabeli z risanjem ustreznih obrazkov. Kritično oceno sta si tudi obrazložila 

in se spodbujala, kaj morata še popraviti, izboljšati, spremeniti. Opazila sem, da so se med seboj 

spodbujali in kritično ocenjevali vsakodnevno brez mojega spodbujanja. Le redko so potrebovali mojo 

pomoč, tudi ocene so bile večinoma zelo realne. S tedenskim menjavanjem prijateljev niso imeli težav, 

vsi so brez težav sprejeli novega prijatelja ne glede na spol ali simpatičnost. Do konfliktnih situacij med 

njimi skorajda ni prihajalo. Opazila sem, da so si učenci med seboj lepo pomagali ne glede na to s kom 

so bili v paru. 

 

   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČNO PODROČJE 

Življenje ljudi v preteklosti 

 Kaj že vem o življenju nekoč (vprašanja o preteklosti, pred začetkom nove teme) 

Iz vprašalnika smo razbrali da je osem učencev menilo da o zastavljenih vprašanjih o preteklosti vedo 

vse. Šest učencev je z nezadostnim  znanjem ocenilo eno ali dva vprašanja. Šest učencev pa je menilo 

da na tri ali več vprašanj ne vedo vsega. Na vprašanje kaj želijo še izvedeti so zapisali, da jih zanima kaj 

več o življenju otrok od jutra do večera (kdaj so vstajali, ali so še kaj pomagali pred odhodom v šolo, kaj 

so počeli po šoli, koliko domače naloge so imeli, katere učne predmete so imeli v šoli, ali so imeli 

počitnice kot jih imamo danes), kakšne službe so opravljali včasih, kako so bili oblečeni, ko je bila zima, 

ali so tudi včasih hodili na morje, ali so v preteklosti tudi obdarovali otroke dobri možje, kako so prali 

perilo, ko je bil sneg in potok zamrznjen, kakšno obutev so nosili v zimskem času, kateri denar so 

uporabljali… Ta vprašanja so nam bila iztočnica za nadaljnje raziskovanje.  

 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
UPOŠTEVANJE 
PRAVIL 
ŠOLSKEGA 
REDA 
 

     

UPOŠTEVANJE 
ODDELČNIH 
DOGOVOROV 
 
 

     

TRUD PRI 
OPRAVLJANJU 
ŠOLSKIH 
NALOG 
 

     

SPOŠTOVANJE  
IN PRIJAZNOST 
DO SOŠOLCEV 
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 Življenje nekoč (raziskovalna naloga) 

Učenci so prejeli učni list, katerega so morali izpolniti ob pomoči svojih starih staršev. Časovno niso bili 

omejeni, se pravi, ko so uspeli pridobiti vse informacije so sošolcem predstavili svojo raziskavo. Učenci 

so z navdušenjem raziskovali in oblikovali plakatni list. Predstavitve so bile  izredno zanimive, učenci so 

pripovedovali izredno doživeto. Marsikdo je tudi sošolce naučil kakšno novo pesmico ali igro in v šolo 

prinesel kakšen starinski predmet, katerega so si lahko ogledali in nekatere tudi preizkusili. Učenci so se 

med seboj poslušali z velikim zanimanjem in osemnajst učencev je svoje predstavitve opravilo v dobrih 

treh tednih. Le dva učenca predstavitve nista želela opraviti. 

                                             
                                                  Predstavitev raziskovalnih nalog. 

                                             

 Pesmi in plesi nekoč 

Pri urah glasbene umetnosti smo se učili nekaj starih ljudskih pesmi, veliko pa smo jih spoznali in se jih 

naučili kar med predstavitvami sošolcev. Učencem se je prepevanje pesmi zdelo zelo zabavno, saj so 

bile nekatere pesmi hudomušne, zato so jih prepevali kadarkoli in kjerkoli (med preoblačenjem za 

šport, med odmori, celo med zapisovanjem opravljanjem nekaterih šolskih nalog). Nekateri učenci so 

na nekatere pesmi poznali tudi že gibalno koreografijo, ki so se jo naučili že v vrtcu ali kje drugje. Izrazil i  

so željo, da bi zaplesali tudi pri pouku. Pri urah glasbene umetnosti in športa smo se tako naučili še 

nekaj ljudskih in družabnih plesov, ki so jih plesali že naši dedki in babice (Ob bistrem potočku, Sijaj, 

sijaj sončece, polko, račke, peričice…). Učenci so med plesom izrazili željo, da bi plesali v oblačilih, 

kakršne so imeli otroci nekoč. Pri kolegici sem si izposodila oblačila in ko sem jih prinesla v učilnico je 

bilo navdušenje pri učencih nepopisno. V trenutku so se preoblekli in samoiniciativno zaplesali in zapeli.  

     



 

 Igre babic in dedkov 

Učenci so v predstavitvah predstavili kar nekaj iger, ki so se jih igrali nekoč njihovi stari starši. Precej 

iger se je ponavljalo in ugotovili so, da otroci nekoč niso imeli veliko igrač. Zelo navdušeno so učenci ob 

predstavitvi povedali, da so igre preizkusili tudi doma. Marsikatero so izdelali skupaj s starši in jo 

kasneje predstavili tudi sošolcem. Velikokrat se je pojavila igra špana,  fuč, igre s fračo in loki, igre s 

frnikolami… nekaj iger smo preizkusili v šoli, vendar za vse še nismo imeli dovolj časa. Z učenci smo se 

dogovorili, da bomo nekatere preizkusili še do konec šolskega leta.  

 Spoznavanje starinskih predmetov 

Z učenci smo v šolo prinašali različne starinske predmete, katere smo v veliki meri tudi preizkusili. 

Učenci so ob svetlobi petrolejke poskusili pisati nalogo ter ugotovili, da se zelo slabo vidi. Zelo 

navdušeno so pisali na pisalni stroj, improvizirano smo poskusili prati perilo na perilniku, potežkali smo 

težke kovinske likalnike, ki so jih nekoč uporabljale gospodinje… 

                         

        
Kako je pisati s pisalnim strojem?                               Ali vidimo pisati nalogo ob svetlobi petrolejke?        

                    

          

 Kaj sem se novega naučil o preteklosti 

Učenci so v petih skupinah na plakat v obliki miselnega vzorca zapisovali kaj so se novega nauči o 

posameznih panoga. Po določenem času, je skupina zamenjala mesto in zapisovala na nov plakatni list z 

novim naslovom. Ob koncu viharjenja misli smo pregledali plakatne liste in ugotovili, da smo se naučili 

veliko novega. Učencem pa so se začela porajati nova vprašanja in nove zamisli, kaj vse bi še lahko 

izvedeli in preizkusili. Ker nas je stiska s časom preganjala z nadaljevanjem učnih snovi, smo se 

dogovorili, da bova učiteljici poskusili te dejavnosti še vplesti v pouk do konca šolskega leta.  

 



    

Za konec našega raziskovanja o preteklosti pa smo se odpravili  še na izlet v Rogatec, kjer smo si ogledali 
muzej na prostem.  

   

Obiskali trgovino z mešanim blagom.                            Si ogledali stavbe nekoč… 

         

Pekli smo žulike.                                Izdelovali nunalce.                            Zajemali vodo v vodnjaku.  

   

Videli smo veliko zanimivega in znanje o preteklosti še povečali.  

Tanja Žnidaršič, prof. 


