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Povzetek. Sobe pobega so postale v zadnjih letih velik trend po vsem svetu. Koncept igre je preprost: 

skupina ljudi je zaprtih v sobi in morajo rešiti zaporedje ugank, da lahko najdejo izhod iz sobe. Ta koncept 

se da uporabiti tudi v izobraževanju ob utrjevanju ali preverjanju znanja, kjer učenci v majhnih skupinah 

rešujejo uganke na določeno učno temo v razredu, ko pa jim uspe rešiti vse uganke, pobegnejo iz učilnice. 

Pri tem vsak učenec v skupini igra določeno vlogo in le s timskim delom skupini uspe pobeg iz učilnice. 

Ob pravilni uporabi tak način pri učencih spodbuja veliko radovednost. Koncept poučne sobe pobega je 

bil testiran na dveh različnih predmetih in starostnih skupinah. Na Osnovni šoli Idrija so učenci 9. razreda 

pri matematiki dokazali znanje reševanja enačb in linearnih funkcij, na Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo 

pa so učenci 7. razreda pri izbirnem predmetu urejanja besedil rešili nekaj ugank iz mednarodnega raču-

nalniškega tekmovanja Bober. Evalvacija ob koncu učne ure je pokazala, da so učenci pri takem načinu 

dela zelo uživali in se hkrati tudi veliko novega naučili. V prispevku bo predstavljena organizacija in izpe-

ljava takega načina dela v razredu in razdelitev igre vlog med posameznimi učenci.   

Ključne besede: soba pobega, radovednost, igra vlog, matematika, računalništvo.  

Abstract. In the last few years Escape rooms have become a major trend all over the world. The concept 

is simple: a group of people is trapped in a room and must solve a series of puzzles to find their way out. 

This concept can also be used in education as a means of revision and testing the knowledge of students. 

Students are divided into small groups trying to solve puzzles in order to escape from the classroom. In 

each group, every student plays a specific role and teamwork is required to escape the classroom. When 

used properly, this method encourages a lot of curiosity among students. The concept of an educational 

escape room has been tested at two different subjects and age groups. At primary school Idrija students of 

9th grade had to prove their knowledge of solving equations and linear functions. At primary school Črni 

Vrh nad Idrijo students of 7th grade at the optional subject of editing texts had to solve a few puzzles from 

the international contest of computer science Bebras. The final evaluation has shown that the students 

enjoyed this kind of work and also learned a lot of new things. The paper will present the organization and 

implementation of such a way of working in the classroom and the distribution of the role-play between 

individual students.  
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1. Razlogi, problemi 

Vsakemu izmed nas se je že zgodila situacija, da smo kot učenci ob monotoni frontalni razlagi 

učitelja v dolgočasju večkrat pogledovali proti uri in težko čakali, da se šolska ura čim prej 

konča. Glavna težava preobsežne uporabe te učne oblike dela je v tem, da se osredotoča v 

preveliki meri na aktivno delo učitelja in ne učencev v razredu. Zaradi neaktivnosti učenci 

postanejo zdolgočaseni, nezainteresirani in neosredotočeni na učno snov. Ena od možnih 

rešitev te težave se skriva v popestritvi pouka preko poučne sobe pobega.  

2. Teoretično ozadje 

Soba pobega je timska igra, kjer igralci odkrivajo namige, rešujejo uganke in dosegajo naloge 

v eni ali več sobah z namenom doseči določen cilj (največkrat pobegniti iz sobe) v omejenem 

časovnem razponu. Soba pobega zahteva timsko delo, komunikacijo, tako kritično kot tudi 

kreativno mišljenje, sodelujoči pa morajo biti pozorni na vsako podrobnost v sobi. [3]  

 

3. Implementacija 

Pred implementacijo sobe pobega si je potrebno zastaviti vprašanje katere učne cilje želimo 

pri učencih doseči. V 9. razredu so učenci pri matematiki končali z obravnavo linearne 

funkcije in linearnih enačb, v 7. razredu pa je bila želja, da ob koncu šolskega leta rešijo še 

nekaj nalog iz mednarodnega tekmovanja Bober, s čimer bi utrdili poznavanje nekaterih 

temeljnih računalniških konceptov. Ker zaradi radovednosti učencev ne želimo, da bi le ti 

imeli občutek, da rešujejo naloge na klasičen način, je nujno potrebno vse uganke zapakirati v 

zanimivo zgodbo. Naslov matematične sobe pobega je bil poimenovan Let 329, kjer so se 

učenci postavili v vlogo tajnih agentov, vstopili na krov ugrabljenega letala (v učilnico), 

deaktivirati bombo terorista in varno pristati letalo do konca odmerjenega časa. Naslov 

računalniške sobe pobega je bil Bobrova escape room dogodivščina, kjer so bili učenci 

postavljeni v vlogo mladih bobrov raziskovalcev, ki morajo rešiti različne računalniške naloge 

in s tem priti do skritega zaklada ob koncu sobe pobega. Iz učnih ciljev in izbrane zgodbe je 

potrebno sestaviti posamezne naloge v obliki ugank. Sestava ugank je pogojena tudi s 

pripomočki, ki so vam na razpolago. Obstajajo različne ključavnice, katerih ključi služijo kot 



rešitev določenih ugank. Za obe sobi pobega so bile izbrane izključno navadne in številnčne 

ključavnice (s 3-mestnimi in 4-mestnimi kodami), s katerimi je možno zakleniti kovče, torbe 

ali nahrbtnike, v njih pa skriti nadaljne uganke [1]. Da uganke niso takoj vidne in dosegljive, 

se jih da skriti v učilnici ali pa jih prikriti z določenimi pripomočki, ki spodbujajo pri učencih 

radovednost. Pri tem je bilo uporabljeno UV pisalo, katerega pisava je vidna samo pod UV 

lučjo, rdeča folija, pod katero lahko prikažemo odtenek modrega besedila, ki sicer ni viden s 

prostim očesom v mešanici besedila z rdečo pisavo in kodiranje besedila, kot je na primer QR 

koda, ki jo je možno prebrati le z mobilno napravo. Le ta je lahko zakljenjena ali skrita nekje 

v sobi pobega. Ko so uganke sestavljene, je potrebno določiti njihov vrstni red, kje bodo skrite 

in jih povezati v ustrezno časovno sosledje, ki se ujema z izbrano zgodbo. Pred samo igro je 

priporočljivo, da sobo pobega testira še kak učitelj, ki poda povratno informacijo o primerni 

tažavnosti ugank, njihovemu logičnemu sosledju, primerni časovni omejitvi nalog in 

eventuelno poda še kako lastno idejo  

Ker nihče od učencev pred tem še ni delal na tak način, jim je bil pred samo izvedbo predstav-

ljen koncept sobe pobega. Za tem so se učenci sami razdelili v skupine po štiri. Z namenom, 

da bi bili vsi člani v skupini čim bolj aktivni, si je vsaka skupina morala razdeliti vloge misle-

ca, iskalca, profesionalca in menedžerja [2]. Za enakovredno istočasno izvedbo sobe pobega v 

različnih razredih lahko kateri izmed učencev ali dodatnih učiteljev prevzame vlogo sodnika. 

Z namenom dokumentacije je en učenec prevzel vlogo snemalca. Končno evalvacijo je naredil 

učenec, ki je igral vlogo novinarja. 

Pred samo izvedbo sobe pobega je bil na vratih izbranih učilnic en teden izobešen plakat z 

naslovom in časom izvedbe sobe pobega, s katerim je bil spodbujen občutek radovednosti in 

pogovora med učenci o prihajajoči uri. Učencem je bilo naročeno, naj si na ta dan oblečejo 

barvo majice, po kateri je poimenovana njihova skupina (črna, zelena in modra). S tem je uči-

telj želel spodbuditi pripadnost posameznih članov določeni ekipi.   

Kljub temu, da so bile pri vseh učencih na dan izvedbe sobe pobega ocene pri predmetih že 

zaključene, so le ti z veliko vnemo in radovednostjo pričakali uro matematike in računalništva. 

Eden od učencev sodnikov je ostalim učencem pred razredom predstavil uvodno zgodbo in jih 

seznanil s tematiko sobe pobega. Nato je vsaka skupina istočasno s svojim sodnikom odšla v 

svoj razred in pričela z reševanjem ugank.  Nekatere skupine so sodelovale bolje, druge slab-

še, kar se je odražalo tudi na hitrosti reševanja ugank. Pri reševanju nalog so morali učenci 

kritično razmišljati in si na novo postavljati vprašanja v primeru, da njihova rešitev posledično 

ni odklenila ene od ključavnic. V primeru večjih zastojev pri posamezni uganki, jim je sodnik 



pomagal z majhnimi namigi, kateri so poskrbeli za nemoten potek reševanja nalog. Vsi učenci 

so upoštevali pravila igre, ki so prepovedovala uporabo lastnih mobilnih naprav, brskanja po 

kabinetu, omarah in predalih učiteljev v izbranem razredu.  

4. Rezultati 

Evalvacija ob koncu matematične sobe pobega je pokazala, da so učenci ob takem načinu dela 

v večji meri zelo uživali. Gledališka pedagogika jim je skozi igro vlog omogočila večjo aktiv-

nost, radovednost, sodelovanje, raziskovanje in zabavo pri pouku. Preko gledališke pedagogi-

ke lahko ob takem načinu dela vzgojitelj prepozna tudi določene probleme otrok. Hitro se 

opazi dinamika odnosov učencev v skupini in da nekateri učenci bolje delujejo kot posame-

zniki in slabše v skupini. Prav zaradi tega je potrebno spodbujati veščine sodelovanja in tim-

skega dela pri vseh učencih v prihodnosti bolj pogosto. Izkazalo se je, da je za matematično 

sobo pobega prvotno planiranih 30 minut premalo, saj so bili nekateri učenci pod močnim ča-

sovnim pritiskom in dve izmed treh skupin pri tej časovni omejitvi nista prišli do konca igre. 

Zato bo naslednjič aktivnost podaljšana na 45 minut. Računalniška soba pobega je bila za vse 

učence zelo zanimiva in tudi časovno primerno dolga, saj je edina skupina uspela rešiti nalogo 

v okviru 45 minut. Kot učitelj se zavedam, da na vseh šolah organizacijsko ni možno razpršiti 

učence v več različnih razredov. V tem primeru predlagam, da so vse skupine v istem razredu, 

pri tem pa se posamezni namigi in ključavnice obarvajo z ustrezno barvo, ki pripada določeni 

skupini.  Za boljšo predstavo so na voljo slikovni utrinki iz obeh sob pobega in podrobni re-

zultati obeh evalvacij na spletni strani: http://goo.gl/d4rtrK [4]. 

5. Razprava, zaključki   

V splošnem soba pobega od učitelja zahteva veliko več priprav in organizacije, kot pri klasi-

čen pouk in zato v praksi fizično ni izvedljiva vsak dan pri pouku. Skozi oči metod gledališke 

pedagogike pa prinaša številne že omenjene prednosti, hkrati pa učitelju omogoča odlično 

popestritev pouka, ki spodbuja večjo radovednost in aktivnost učencev. V naslednjem šol-

skem letu načrtujem razvoj večje ustvarjalnosti učencev na tem področju, saj želim da učenci 

v skupinah sami izdelajo sobo pobega za ostale sošolce, pri tem pa tudi izdelajo leseno škatlo, 

kamor bodo lahko uganke zaklenili z izbrano ključavnico.  

http://goo.gl/d4rtrK


Viri: 

[1] H. E. Johnnson, Breaking Into Breakout Boxes: Escape Rooms in Education, Crea-

tiveSpace Independent Publishing Platform, 2017  

[2] Mystery room NYC (2015), Escape room roles  http://www.mysteryroomnyc.com/escape-

room-roles/ (Citirano: 21. 6. 2018) 

[3] Nicholson, S. (2015) Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities 

http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf (Citirano: 28. 6. 2018)  

[4] Slikovni utrinki in podrobni rezultati končnih evalvacij po izpeljanih sobah pobega: 

http://informatika.splet.arnes.si/2018/06/11/izdelava-sobe-pobega-pri-pouku/, (Citirano: 

21. 6. 2018) 

 

 

 

 

http://www.mysteryroomnyc.com/escape-room-roles/
http://www.mysteryroomnyc.com/escape-room-roles/
http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf%20(Citirano:%2028
http://informatika.splet.arnes.si/2018/06/11/izdelava-sobe-pobega-pri-pouku/

