
SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE UČENJA VODOVJA PRI POUKU 

GEOGRAFIJE 

Učenci 9. c razreda so pri pouku geografije v prvi polovici meseca septembra 2016 

spoznali vlogo vode v domačem kraju na drugačen način - preko načrtovanja dela v 

eListovniku do terenskega dela ob Savi. Na ta način so realizirali številne cilje, tako 

vsebinske kakor metodološke-raziskovalne. Učenci so opazovali, opisovali, se 

orientirali, kartirali, raziskovali, dokazovali, arhivirali in javno nastopali. 

Učenci so najprej pri pouku in v spletnem okolju zapisali cilje svojega učenja in merila 
ter seznam dokazil, s katerimi so dokazali doseganje učnih ciljev. 15. septembra so 
pod vodstvom učiteljice geografije Marjete Teraž odšli na dve urno 3-kilometrsko 
raziskovalno pot ob Savi. Ob poti sta učenca Nik Kragl in Primož Hrovat predstavila 
načine orientiranja ob reki, vzroke in posledice poplav ter možnosti za obvarovanje 
pred njimi. Vsi učenci so nato opravili več vremenskih, hidroloških in drugih 
pokrajinskih meritev, jih zapisali in obenem odgovorili tudi na vprašanja na učnih 
listih. 

Terensko raziskovanje smo združili s projektom Označimo poplavo, ki jo vodijo 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje in  hidrogegografska komisija 
Zveze geografov Slovenije. Gostje so učencem predstavili spletno aplikacijo Sporoči 
poplavo, v kateri lahko vsakdo objavi fotografijo poplave, njen opis in označi njeno 
mesto v interaktivni zemljevid. Borut Simončič, predstavnik Občine Sevnica, je 
pojasnil vodne razmere v občini in dejavnosti in ukrepe ob poplavi; vsi prisotni gostje 
pa so odgovarjali tudi na vprašanja učencev. Za zanimiv in motivacijsko učinkovit 
začetek prireditve je poskrbela učenka Neža Ajda Gabrič s pesmijo o reki. 

Na koncu terenskega dela so se učenci pod vodstvom g. Igorja Lipovška s pomočjo 
zemljevidov, kompasov in naprav GPS pozabavali še z orientacijsko nalogo in 
poiskali zaklad.  

Ko so se učenci vrnili v šolo, so ovrednotili svoje delo; nekateri učenci so predstavili 
geografsko znanje, ki so ga pridobili, nekateri sodelovalni vidik, nekateri veščinskega, 
nekateri pa vtise, ki so jih zbrali. Končni razmislek o učenju in pouku ter dokazila, so 
učenci objavili v spletnem listovniku. O učinkovitosti našega dela pa se lahko 
prepričate, če pogledate priložen filmček. 
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