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Kako bi čimbolj slikovito opisali ta pojem? Kaj pomeni vam?  



POGLED V PRETEKLOST
Reforme Marije 
Terezije in Jožefa II.
- prvič uvedeno 

obvezno šolstvo,
- leto 1774 –

uvedena splošna 
šolska obveznost 
za vse otroke od 
6. do 12. leta ne 
glede na starost 
in spol.

Čas Ilirskih provinc 
 uvedena enotna osnovna 

šola, v kateri se je zahteval 
enoten program za vse 
učence, 

 pred letom 1848 
enorazrednice,

 na gimnazijah so leta 1805 
uvedli predmetni pouk, leta 
1818 pa so se ponovno vrnili k 
razrednemu pouku, 

 1869 – v veljavo stopi nov 
osnovnošolski zakon, s katerim 
je bila uzakonjena in tudi v
praksi v celoti izvedena 
osemletna šolska obveznost, 

 nove šole je bilo treba 
ustanoviti povsod tam, kjer je 
bilo v petletnem povprečju 
več kot 40 otrok in so imeli več 
kot 4 km do najbližje 
obstoječe šole.

• Pred prvo svetovno vojno 
je bila večina otrok že 
vključenih v 
osnovnošolsko 
izobraževanje.

• Z Zakonom o narodnih 
šolah (1929) je osnovna 
šola od 1. do 4. razreda 
postala enotna in obvezna 
za mladino po vsej državi. 

• Zakon je uvedel tudi 
načelo skupnega 
poučevanja dečkov in 
deklic ter razrede, 
oddelke in ocene, kot jih 
poznamo danes.

• Zakon je uvedel splošno in 
obvezno osemletno šolo. 
Razdeljena je bila na 
štiriletno »osnovno« in 
štiriletno »višjo narodno 
šolo«. 

• 11. 7. 1946 –
izšel splošni 

zakon o 
sedemletnem 
osnovnem 
šolanju. Zakon 
o osnovni šoli , 
1. 10. 1959, pa 
je ponovno 
uvedel obvezno 
in enotno 
osemletno 
osnovno šolo, ki 
smo jo poznali 
vse do leta 
1999, ko smo 
pričeli uvajati 
devetletno 
obvezno 
osnovno šolo.

• 1995 Bela 
knjiga 
predvidi 9-
letno 
osnovno-
šolsko 
izobraževanje, 
3 vzgojno-
izobraževalna 
obdobja,

• 2000 –
uvedba 9-
letne OŠ.

• Program   
življenja   in   
dela osnovne 
šole (sprejet 
je bil leta 
1984, z 
dopolnitvami 
do leta 1997).

• Razredna in 
predmetna 
stopnja. 



CELOVITOST VIO

RAZVOJNA STOPNJA

PREHOD

KONTINUITETA

CILJI UČNEGA NAČRTA

RUTINE

VARNOST

SKUPNOST

ODPRTOST



Vidmar, M. (2017). Prehod iz vrtca v šolo: pogledi in izzivi. Šolsko svetovalno delo. Letnik XX. Št. 3-4. Str.13-22
Vir: Priporočila: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-04-12-priporocila-za-izbiro-ucbenikov-in-kompletov-ucnih-gradiv-za-solsko-leto-2019_2020.pdf
ODLOGI: https://www.zrss.si/pdf/transitions-from-early-childhood-education.pdf
DELO: Vedno več šestletnikov ostaja v vrtcu ali doma – Delo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-04-12-priporocila-za-izbiro-ucbenikov-in-kompletov-ucnih-gradiv-za-solsko-leto-2019_2020.pdf
https://www.zrss.si/pdf/transitions-from-early-childhood-education.pdf
https://www.delo.si/novice/slovenija/vedno-vec-sestletnikov-ostaja-v-vrtcu-ali-doma/


Kaj ostaja? 

RAZUMETI UČENCE IN UČENJE. 

Sem Miha in 
star sem 6 

let. 

Sem Gal in 
star sem 9 

let. 



RAZVOJNA KONTINUITETA: 
- Šesto leto – optimalno obdobje za učenje, želijo 

ugoditi učitelju.
- Novi odnosi – vsak išče svoj prostor, odmik iz 

družinskega okolja. Nova pričakovanja. 
- Prva jasna struktura v organizaciji dneva. 
- Radi zbirajo in si prisvajajo stvari, šele usvajajo 

pojem lastništva. 
- Spremljajo, kaj se dogaja, poiščejo svoje 

razlage. 
- Ideal otroku: dobrota. 
PROFESIONALNA IN PEDAGOŠKA KONTINITETA: 
- Cel dan z enim matičnim učiteljem in 

vzgojiteljem. 
- Učitelj je učencu „os“.
- Učitelj se prilagaja izobraževalnim potrebam 

otroka (kotički, gradivo, rutine, postopnost). 

RAZUMETI UČENCE IN UČENJE. 

Sem Miha in 
star sem 6 

let. 

Sem Gal in 
star sem 9 

let. 

RAZVOJNA KONTINUITETA: 
- Abstrakcije, generalizacije. 
- Samoregulacija. 
- Pomen vrstnikov. 
- Ideal: pravičnost. 
PROFESIONALNA IN PEDAGOŠKA KONTINITETA: 
- Učitelj učencu predstavlja drugo vrsto 

avtoritete. 
- Učenec se prilagodi več učiteljem. 

https://www.smartykidsparenting.com/



Učna okolja za razvijanje kompetenc za 21. stoletje 
Temeljni principi in smernice (David Istance, CERI) 

• Učenje je osrednji pojem. • Aktivno ustvarjanje novega 
znanja in razvijanje 

odgovornosti učencev za 
učenje.

• Upoštevanje individualnih 
razlik med učenci (še 

predvsem glede predznanja). 

• Optimalna obremenitev 
vseh z učenjem.

• Upoštevanje motivacijskih 
in čustvenih dejavnikov 

učenja.

• Visoka pričakovanja, jasni 
cilji in formativno 

spremljanje procesa učenja. 

• Sodelovalne oblike učenja. • Medpredmetnost, 
nadpredmetnost in povezave 

z neformalnim učenjem.

Personalizacija, pristni 
medsebojni odnosi.



• Izbirne naloge: 
- spoznavanje imen za različne kovance, 
- povezovanje kovancev z državami, 
- primerjanje podob na različnih kovancih, 
- primerjanje oblike kovancev, 
- primerjanje debeline kovancev. 

• Skrbno zbiranje in varčevanje drobnih kovancev. 
• Ugotavljanje predstav o denarju  pričakovati je 

zelo različne izkušnje. 

• Vprašanja za raziskovanje v kotičku –
tematski kotiček:  

- Na koliko različnih načinov lahko razvrstiš kovance? 
- Katere razlike med kovanci opaziš? 
- Ustvari svoje kovance (skupina, par). 
- Katere razlike med kovanci opaziš? 

• Igra vlog: postavljanje kriterijev uspešnosti.
• Uporaba izdelanih kovancev v situacijski igri vlog: 
- V trgovini, v restavraciji, tržnici  …

• Uporaba znanja v novih situacijah: 
- nakupovalni seznam (priprava in uporaba) 
- cenik (priprava in uporaba) 

• Vključitev pripravljenega 
materiala v igri. 

RAVNANJE Z DENARJEM (Prirejeno po M. Sutherland)

- Učenec razume, da so kovanci različnih oblik, barve, z različnimi natisnjenimi podobami in različnih  vrednoti. Prepozna in 
poimenuje različne kovance.  Poda oceno o zmožnosti plačila glede na svoje količino svojega denarja. Pripravljen je dati oceno. 

Raziskoval bom 
denar, spoznaval 
merske enote, 
(neobičajne) 
sodeloval v igri vlog 
in pri tem uporabil 
denar. 

• RAZREDNA TRŽNICA



3., 4. razred



OKROGLA MIZA CELOTNEGA RAZREDA: KAJ 
SMO DELALI IN KAJ SMO SE NAUČILI V TEM 
SKLOPU? 

• Učenci preberejo elektronsko pošto, ki jim jo 
na njihove elektronske naslove pošlje učitelj. 

• Učenci se odzovejo na elektronsko sporočilo 
učitelja. 

• Učitelj zbere odgovore in učencem predstavi 
zbirnik idej. 

• Učenci oblikujejo skupen cilj in namen 
učenja. 

• Vodenje učencev pri pripravi načrta-
kaj bomo opazovali, kako bomo opazovali, kako 
bomo zapisali in prikazali zbrane podatke, kako 
bomo prikazali ideje za rešitev, kako bomo 
sodelovali, koliko časa bomo delali. 

• Povratna informacija na izdelan načrt. 

• Delo po oblikovanem načrtu: npr. učenci opazujejo promet, poti in 

gibanje ljudi v mestu, narišejo sheme, prikažejo nevarne točke, izdelajo 
maketo in s piktogrami nakažejo nova pravila in posodobitve,  v skupini 
izdelajo makete ali druge predsavitve.

• Vrstniško vrednotenje izdelane predloge. Predloge izboljšav 
učenci dopolnijo na osnovi povratnih informacij. 

• Učenci tvorijo osnutek sporočila mestnemu 
svetu, učitelj poda povratno informacijo. 

• Učenci napišejo elektronsko sporočilo 
županu/mestnemu svetu (sporočilo predhodno 
vrstniško vrednotijo). 

• Učenci izdelke fotografirajo in 
fotografijo priložijo elektronskemu 
sporočili. 

• Predstavitev na šolski razstavi, z 
elektronskim sporočilom lahko 
povabijo k ogledu ravnatelja, starše.  

• Učenci z učiteljevo podporo izdelajo 
seznam nadaljnjih področij 
raziskovanja – kaj bi še lahko 
raziskali in izboljšali. 



Znanje se gradi na 
podlagi 
predhodnega 
učenja.

Izobraževalci lahko zato učenje 
olajšujejo z uporabo več 
različnih načinov 
reprezentiranja, vrednotenja in 
spodbujanja zavzetosti za 
učenje, saj tako upoštevajo širok 
nabor individualnih razlik. 

Formativno spremljanje omogoča 
učitelju usmerjanje procesov 
učenja.

Ko se otroci učijo, jim nove informacije 
oblikujejo možgane, kar nato vpliva na 
obdelavo prihodnjih informacij na določene 
načine – različne strukture možganov – učijo se 
po različnih poteh. 

Temeljni principi in smernice (David Istance, CERI) 



RAZISKOVANJE
ODKRIVANJE

IZBIRA

RUTINE

IGRA

RAZVOJ JEZIKA

ODNOSI, 
SOCIALNO UČENJE

PROSTOR

SODELOVANJE S 
STARŠI

GIBANJE

JEZIK

UMETNOST

DRUŽBA

NARAVA

MATEMATIKA

Fotografije: Helena Klobasa



RAZISKOVANJE
ODKRIVANJE

IZBIRA

RUTINE

IGRA

RAZVOJ JEZIKA

ODNOSI, SOCIALNO 
UČENJE

PROSTOR

SODELOVANJE S 
STARŠI

ŠPORT

JEZIK

(SLOVENŠČINA)

LIKOVNA IN 
GLASBENA
UMETNOST

SPOZNAVANJE 
OKOLJA

TUJI JEZIKI

MATEMATIKA
Fotografije: Jelka Bojc, Nina Novak



RAZISKOVANJE

IZBIRA

RUTINE

SAMOSTOJNOST

USTVARJALNOST

ODNOSI, 
SODELOVANJE

REŠEVANJE 
PROBLEMOV

SODELOVANJE S 
STARŠI

ŠPORT

JEZIK

(SLOVENŠČINA)

LIKOVNA IN 
GLASBENA
UMETNOST

DRUŽBA

TUJI JEZIKI

MATEMATIKA

NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA

GOSPODINJSTVO

Fotografije: Mojca Pažon Čonžek



Kaj še ostaja? 

RAZUMETI UČITELJICO/UČITELJA. 

Sem učiteljica 1. VIO. 
Moje vodilo je 7 učnih 
načrtov. Sodelujem v 

aktivu razredne stopnje. 

Sem učitelj v 2. VIO. Moje 
vodilo je 9 učnih načrtov. 

Sodelujem v aktivu 
razredne stopnje. 

RAZRED + UČNI NAČRT + ODNOS + ORGANIZACIJA 

Zakon o OŠ, 37. člen
(razredi, oddelki, učne skupine)
Osnovna šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo po razredih, v oddelkih in učnih skupinah.
Razred je vzgojno-izobraževalna celota, ki v skladu s predmetnikom in učnim načrtom obsega učno snov enega šolskega leta.



• 434 operativnih ciljev
• do konca tretjega razreda bo učenec dosegel 173 standardov znanja 

»Popredmetenost« učnega 
procesa in s tem 
razdrobljenost učnih ciljev in 
vsebin. 

Poseg v celovitost 
obdobja v obdobju od 

2008–2021. 

Izguba usmerjenosti v 
izgradnjo temeljnega znanja 

učenca. Podvajanje ciljev. 

Neuravnoteženo in nepovezano 
uresničevanje ciljev vseh področij 
posameznega predmeta; vsak učitelj 
sam dela povezave.

V praksi  še: vključenost DZ, 
pomanjkanje igre, konkretnih 
dejavnosti, časa. 



UČENEC 
(odnos)

RAZRED 
(skupnost, 
organizacija)

VIO, UN

Ko načrtujem … PRIDOBIVANJE ZNANJA SODELOVANJE 

KOMUNICIRANJE RAZISKOVANJE, IGRA

DELO S KONKRETNIM MATERIALOM UPORABA ZNANJA V NOVI SITUACIJI



Slediti: ORGANIZACIJA RAZREDA 
(4 „cone“)

Krog za dogovore in usvajanje Cona za vrstniško 
sodelovanje

Cona spremljanje, organizacija
Cona za izbirne naloge, 

samostojno delo

1. VIO
Cona spremljanje, organizacija

Cona za izbirne naloge, 
samostojno delo

Krog za dogovore in usvajanje
Cona za vrstniško 

sodelovanje

2. VIO



Slediti: 
POVEZOVANJE

PROSTOR

ORIENTACIJA 
(prostor, mreža, 
ploskev) 

OPAZOVANJE

SMERI NEBAKARTIRANJE

ORIENTACIJA 

BRANJE 
ZEMLJEVIDA

OPISOVANJE

Priročnik Pouk na prostem, 2022

MERJENJE



Učiteljeva odgovornost je učiti, ne naučiti. 

 smiselno,
 povezano z življenjem,
 omogoča uspeh/užitek,
 varno,
 dragoceno,
 vključujoče.



• … Ali v prvem razredu vzgojitelj ali učitelj? 

• … Ali šestletniki sodijo v šolo?

• … Kdo je kriv za odloge všolanja? 

• … Kateri so argumenti, da moram biti tri leta z enim 
razredom? 

• … Zakaj ni številčnih ocen od 1. razreda? 

• … Kdaj morajo učenci znati brati? 

• … Koliko ur ste za to porabili? 

• … Zakaj jih tega niso naučili v 1. VIO? 

• … Kdo lahko uči na razredni stopnji? 

• … Je to pot, ki sledi celovitosti in kontinuiteti?

So to prava vprašanja? 

Šolski dan prvošolca: 
7.00 prihod v šolo

- Jutranje varstvo (1. RP? učitelj), (1. učilnica)
8. 30 – prva šolska ura SLJ

9.15–9.45  – zvonec + malica (2., 3. RP učitelj) (2. učilnica)
9.45–10.30 – druga šolska ura MAT
10.30–10.35 – zvonec

10.35–11.20 – tretja šolska ura MAT (2., 3. učitelj)
11.20–11.25 – zvonec

11.25–12.20 – četrta šolska ura MAT (2., 3. učitelj)
12.20–12.50 – kosilo (4. učitelj RP?)
12.50–14.00/15.00/16.30 – OPB (5./6. učitelj RP?)



KAJ OSTANE, ČE RAZREDNEMU POUKU ODVZAMEMO učenca s 
svojimi značilnostmi, didaktične pristope, prilagojene mlajšim 

učencem, vzgojitelja/vzgojiteljico v prvem razredu, kotičke, triletno 
spremljanje, časovno prilagajanje dnevnega urnika dejavnostim ne 

zvoncu, medpredmetno povezovanje, rutine? 

Vir: https://my.su/m18j



RAZREDNI POUK

Vir: https://my.su/m18j

Kako bi čimbolj slikovito opisali ta pojem? Kaj pomeni vam?  



• Hvala za vašo pozornost. 
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