
Izbira orodij in utemeljtev: 

Za projektno nalogo sem si izbral orodji Kahoot in Quizizz. Kahoot sem pred tem že spoznal na fakulteti 

in mi je bil všeč. Ko sem brskal po internetu in iskal podobna orodja sem našel Quizizz, ki se mi je zdel 

primeren za to projektno nalogo. Izbral sem ga zato, ker je v marsičem različen kot Kahoot, kljub temu, 

da je njun cilj enak, in sicer ustvarjenje kvizov. Odločil sem se, da bom predstavil nekatere razlike med 

njimi s tabelo. 

 

Analiza in primerjava obeh orodij: 

V spodnji tabeli je prikazana kratka primerjava med orodji Kahoot in Quizizz. 

Kategorija Kahoot Quizizz 
Uporaba Uporabljamo zato, da sestavimo kvize, ki jih lahko nato rešujemo s 

prijatelji ali z učenci v šoli. 

Cena Zastonj 

Kje ga lahko uporabljamo Računalniki, tablice, telefon 

Začetek igre Naredimo igro in nato morajo sodelujoči vpisati PIN s katerim se 
priključijo igri. 

Registracija Ni potrebna. Dovolj je vnesti PIN od kviza 

Način igranja Učitelj projicira vprašanja na 
tablo in učenci odgovarjajo na 
ta vprašanja na svoji napravi. 

Učenci vidijo vprašanje na tabli 
in na napravi le odgovorijo. Čas 
začne teči istočasno za vse in je 

pomembno, da na vprašanje 
čim hitreje odgovorijo. 

Vsak učenec ima na svoji 
napravi vprašanje z odgovori in 

odgovarja v svojem tempu. 
Tako lahko en učenec odgovori 
na vsa vprašanja, brez da čaka 

vse ostale pri vsakem vprašanju. 

Analiza vprašanj Učitelj lahko po vsakem 
vprašanju ustavi kviz, se o 

vprašanju pogovori z učenci in 
nato nadaljuje s kvizom. 

Učitelj mora počakati, da vsi 
učenci končajo s kvizom in se 
nato lahko pogovori o vseh 
vprašanjih na koncu kviza. 

Uporaba doma Ne moremo uporabljati, saj 
mora učitelj projicirati vprašanja 
na tablo. 

Učitelj lahko učencem naroči, 
da za domačo nalogo rešijo kviz, 
saj ga lahko vsak učenec rešuje 
sam. 

Število pravilnih odgovorov Lahko so vsi 4 odgovori pravilni. Vedno je samo en odgovor 
pravilen. 

Ghost mode Da. Ne. 

 

 

 



V tabeli lahko opazimo, da sta si orodji dokaj podobni, vendar so med njima tudi razlike. Z obemi orodji 

izdelujemo kvize, obe sta zastonj, lahko ju uporabljamo na različnih napravah, ne potrebujeta 

registracije,.. Najpomembnejša razlika je v načinu igranja oziroma reševanja kviza. Kahoot je po mojem 

mnenju boljši za uporabo v šoli, saj nekako poveže cel razred v igro. Učenci tekmujejo med seboj in se s 

tem še dodatno zabavajo, je pa res, da lahko to nekaterim učencem ni všeč in bi rajši reševali vprašanja 

samostojno. Pri Kahootu me najbolj moti to, da se vprašanja izpisujejo le na tabli. Tudi ko smo igrali v 

šoli me je to motilo, ker mislim, da bi hitreje odgovarjal, če bi imel vprašanje na napravi in ne bi bral 

vprašanje na tabli ter odgovarjal na računalniku. Po drugi strani, pa je res, da bi na tak način nekoliko 

izgubili bistvo Kahoota in to je, da ga igrajo vsi učenci skupaj. 

Bistvena prednost orodja Quizizz je to, da lahko vsak sam rešuje kvize. To omogoča učiteljem, da 

naredijo kviz in ga dajo učencem za domačo nalogo. Če bi izvajali kviz v razredu, pa bi bil Quizizz bolj 

primeren za učence, ki niso tekmovalni in ki raje rešujejo v svojem tempu.  

 

Izbira teme: 

Izbral sem si temo izdelava preglednic in vstavljanje grafikonov. Ta spada v predmet Računalniška 

omrežja pod Obdelavo podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije. Izdelava 

preglednic se mi zdi pomembna za učence, saj jim bo to znanje prišlo vedno prav. 

 

Operativni učni cilji: 

 učenec pozna programe za izdelavo preglednic 

 učenec zna izdelati enostavno preglednico 

 učenec zna podatki prikazati z grafikonom 

 učenec zna grafikon vriniti v besedilo 

 

 


