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POVZETEK  

 

Zborni knjižni jezik ni jezik, ki se ga prvega naučimo, pač pa je to bodisi narečje bodisi 

katera druga neknjižna zvrst – jezik, ki ga govorijo naši starši. Obvladanje knjižnega jezika 

je pomembno, ker ima knjižni jezik veliko vlogo pri povezovanju Slovencev. Knjižni jezik 

je namreč razširjen po celotnem ozemlju Slovenije, narečja in druge neknjižne zvrsti pa so 

omejene le na določeni del Slovenije. Zbornega knjižnega jezika se zavestno in bolj 

aktivno začnemo učiti prav v osnovni šoli. Zato je ključnega pomena, da učitelj, ni 

pomembno, ali je to razredni ali predmetni učitelj, obvlada zborni knjižni jezik, ga pri 

pouku uporablja in tudi učence spodbuja k njegovi uporabi. 

 

Namen empirične raziskave je bil ugotoviti dejansko uporabo knjižnega in neknjižnega 

jezika na nekaterih osnovnih šolah Zgornje in Srednje Vipavske doline pri učiteljih in 

učencih oz. kakšen vpliv ima primorsko narečje na pedagoški govor. V vzorec je bilo 

zajetih deset učiteljev, ki prihajajo s Primorske, in deset zvočno posnetih učnih ur pri teh 

učiteljih. 

 

Analiza rezultatov je pokazala, da pri pouku učitelji in učenci uporabljajo tako knjižni kot 

neknjižni jezik. Knjižnega jezika je več. Učenci za razliko od učiteljev uporabljajo več 

neknjižnega jezika. Izkazalo se je tudi, da učitelji ne opozarjajo učencev na govorjenje v 

knjižnem jeziku. Učiteljem pa se zdi pomembno, da se učenci naučijo govoriti knjižno, a 

hkrati se jim zdi pomembno tudi ohranjati svoje narečje. Učenci se pri pouku ne trudijo 

posebej govoriti knjižno. Anketiranih učiteljev med študijem niso vsi profesorji opozarjali 

na knjižno govorjenje. Oboji, tako anketirani učitelji kot njihovi profesorji, so večinoma 

vsi na predavanjih in vajah govorili knjižno. 

 

 

Klju čne besede: knjižni jezik, zborni jezik, neknjižni jezik, odnosni govor, spoznavni 

govor, primorska narečna skupina, notranjsko narečje 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  
 

The standard literary language is not the language we learn the first; it is either a dialect or 

any other non-literary genre, i.e. the language spoken by our parents. Proficiency in the 

literary language is of great importance since it has had an important role in in the history 

of establishing the Slovenian nation. The literary language is widespread throughout the 

territory of Slovenia, dialects and other non-literary genres are however confined to a small 

part of Slovenia. As regards the standard literary language, we consciously and proactively 

begin to learn it in elementary school. It is therefore of crucial  importance that a teacher 

whether he or she is a class or subject teacher masters the standard literary language, uses 

it in the classroom and encourages pupils to apply it. 

 

The objective of the empirical research carried out was to determine the actual use of the 

literary and the non-literary language in some elementary schools in the Upper and Central 

Vipava Valley by teachers and pupils and the implications of the dialect of the Primorska 

region in teaching speech. The sample consisted of ten teachers coming from the 

Primorska region and ten audio recordings of lessons of these teachers. 

 

Analysis of the results showed that the literary language as well as the non-literary 

language is used in the classroom both by teachers and pupils; but in general the literary 

language. Pupils, unlike teachers, prefer to use the non-literary language. It was also found 

that teachers do not ask pupils to use the literary language. Nevertheless, teachers find it 

vital that pupils learn how to speak the literary language on one hand and they find it 

important that the dialect is nurtured on the other hand. Pupils in class do not endeavour to 

talk specifically the literary language. Moreover, teachers interviewed during the study 

were not encouraged by all professors to speak the literary language. The interviewed 

teachers and their professors mostly all in class used the literary language. 

 

 

Keywords: literary language, standard language, non-literary language, relational speech, 

cognitive speech, dialect group of the Primorska region, dialect of the Notranjska region 

 

 



 
 

SEZNAM ZNAMENJ 

 

ˈ označuje mesto naglasa tik pred istozložnim soglasnikom pred naglašenim 

samoglasnikom ali pred naglašenim samoglasnikom 

ː označuje dolžino samoglasnika 

ʼ označuje mehčanost soglasnika 

ə polgasnik 

nʼ palatizirani soglasnik 

ṷ  polsamoglasniški v pred soglasnikom, v izglasju in v predložni rabi 

 polsamoglasniški j (J) (mˈleku) 

χ zveneči mehkonebni pripornik, ustreza knjižnemu h (H) 

γ nezveneči mehkonebni pripornik, ustreza knjižnemu g (G) 

ł mehkonebni (»trdi«) l (L) 

(Weiss 1998: 24–26) 
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1 UVOD 

 
Razlik med svojim narečjem in knjižnim jezikom se začnemo bolj zavedati šele, ko 

zamenjamo okolje, v katerem živimo. Ko sem začela študirati v Ljubljani, mi ni bilo 

potrebno pojasnjevati, od kod prihajam, ker se je to dalo razbrati iz mojega govora, kljub 

temu da sem obvladala govorno nastopanje. Želja, da bi znanje knjižnega jezika 

nadgradila, je bila zelo močna. Vedno pa me je tudi zanimalo, zakaj mi govorjenje v 

knjižnem jeziku povzroča težave. Vzroke sem iskala predvsem v velikih razlikah med 

knjižnim jezikom in svojim narečjem. Narečje je namreč naš materni jezik – za večino je to 

jezik, ki se ga najprej naučimo, šele nato se postopoma učimo knjižnega jezika. Le-tega se 

aktivneje učimo šele v vrtcu in šolah. Osnovna šola pa je prva izmed šol, ki učence 

podrobneje seznani s knjižnim jezikom. Tako se je postopoma začela oblikovati tema 

diplomskega dela. Zanimalo me je, kako je z uporabo knjižnega jezika in narečja v 

osnovnih šolah na Primorskem – od tod tudi prihajam.   

 

Kot bodoča profesorica razrednega pouka se zavedam, da imamo, za razliko od govorcev 

pokrajinskega pogovornega jezika (npr. ljubljanščina), govorci narečja težjo nalogo pri 

usvajanju knjižnega. Usvajanje knjižnega jezika je med šolanjem in študijem včasih tudi 

naporno. Zato se zavedam, da je tudi učencem, še posebej učencem na razredni stopnji, 

učenje knjižnega jezika težko, ker morajo usvojiti tako pisanje kot tudi govorjenje. 

Potrebno je veliko vaje, napora in spodbud. Pri tem je pomembno, da imajo učenci 

pozitivne spodbude in dober zgled. Ta zgled pa je učitelj sam, ki obvlada slovenski knjižni 

jezik in ga pri pouku tudi v največji možni meri uporablja ter to pričakuje tudi od učencev.  

 

V diplomskem delu sem se osredinila na raziskovanje in popisovanje dejanskega stanja na 

nekaterih osnovnih šolah Zgornje in Srednje Vipavske doline. Zanimalo me je, v kolikšni 

meri uporabljajo knjižni ali neknjižni jezik učenci in učitelji; ali knjižni/neknjižni govor 

učitelja vpliva tudi na govor učencev; ali učitelji opozarjajo učence na govorjenje v 

knjižnem jeziku in jih popravljajo; katere narečne besede in narečne prvine notranjskega 

narečja1 se največkrat pojavljajo v govoru učiteljev in učencev. Zanimalo me je tudi, ali se 

učitelji in učenci trudijo govoriti zborno ter ali je uporaba ene in druge zvrsti jezika 

                                                 
1 Notranjsko narečje spada v primorsko narečno skupino. 
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odvisna tudi od okoliščin v učni uri in od vrste pedagoškega govora – ali se več nezbornih 

besed pojavlja v odnosnem ali spoznavnem govoru. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 PEDAGOŠKI GOVOR 
 

»Prostor pedagoškega sporazumevanja je mogoče predstaviti z dvema temeljnima 

razmerjema, spoznavnim in medosebnim ali družbenim. 

 

Družbeno razmerje povezuje udeležence sporazumevanja, učitelje in učence. V njegovem 

okviru se tvori odnosni govor. Spoznavno razmerje povezuje teoretične trditve, ki 

pripadajo metajeziku (pojasnjujoče) z opazljivkami ali ponazorjevalnimi zgledi, to je 

povedmi in besedili, ki pripadajo naravnemu govoru.« (Kunst Gnamuš 1992: 25, 26). Ta 

del pedagoškega govora imenujemo spoznavni govor. 

 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila obe vrsti pedagoškega govora. 

 

2.1.1 Odnosni govor 

 

Za kakovosten pouk in kakovostno učenje so potrebni tudi kakovostni medosebni odnosi. 

Pogosto se namreč dogaja, da nezavedno pretvarjamo spoznavne težave v medosebne 

nesporazume in spore. Dober medosebni odnos pomeni medsebojno spoštovanje, 

poštenost, zavedanje vzajemne odvisnosti, skupno zadovoljevanje potreb, vendar to ne 

pomeni zadovoljevanje svojih potreb na račun drugega (prav tam: 26).  

 

Z odnosnim govorom učitelj vzpostavlja in uravnava medosebne odnose. Odnosni govor 

povezuje udeležence pogovora (čutne, miselne in govorne dejavnosti), ustvarja bližino in 

razdaljo, enakovredna ali neenakovredna razmerja, tekmovalnost ali sodelovalnost. Učitelj 

učence spodbuja k sodelovanju, tako da jih kliče (po imenu in priimku), uporablja 

ogovorno množino (mi), spodbuja medsebojno pomoč, učence spodbuja, sprašuje po 

soglasju ipd. Za odnosni govor so značilne tri glavne vrste sporočanja: pozivanje, 

poizvedovanje in vrednotenje (prav tam: 27). 

 

»Temeljna namera odnosnega govora je usklajevati (sinhronizirati) tok zavesti, doseči 

menjavo idej ter soglasje glede njihove resničnosti, pravilnosti (raziskovalni pogovor) ali 
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sprejemljivosti (pogajalni pogovor) ter povzročiti zaželeno dejavnost učencev (pouk kot 

vodeni pogovor).« (prav tam: 27). 

 

Primeri odnosnega govora: 

– Tina, pridi k tabli.  

– Si naredil domačo nalogo? 

– Malo tišje, prosim. 

 

2.1.2 Spoznavni govor 

 

Ena bistvenih vlog jezika v šoli je spoznavna naloga. Spoznavni govor učitelj uporablja, da 

z njim vodi spoznavni proces. Učitelj predstavlja znanje svoje stroke z razlaganjem, 

ponazarjanjem, postavljanjem vprašanj ipd. Učenci tako usvajajo nova spoznanja. O. Kunst 

Gnamuš spoznavni govor razlaga na podlagi razlik med »vsakdanjim sporazumevanjem in 

govorom stroke ali znanosti« (prav tam: 43). Ta dva govora se razlikujeta. Govor znanosti 

je objektiven, podaja trditve in dejstva ter jih utemeljuje. Vsakdanji govor pa je bolj 

pragmatičen. Razlaganje v šoli s kombinacijo naravnega in strokovnega govora ni mogoče, 

ker sta to dva različna govora, ki se izključujeta (prav tam: 43). 

 

»Strokovni govor tako dopolnjuje naravni govor, toda njegova hiba je, da raziskuje poteze, 

ki so sicer zanimive za strokovnjaka, za laike pa pogosto nezanimive in na prvi pogled brez 

praktične vrednosti.« (prav tam: 44). 

 

Zato mora učitelj strokovni govor približati učencem, ga utemeljiti na pragmatičen način, 

pokazati uporabno vrednost in učenca motivirati z motivacijo, ki se ne tiče strokovnega 

govora. Spoznavni govor je tako bolj nazoren in razumljiv za učence. Spoznavni govor 

učitelja se razlikuje tako od vsakdanjega govora kot od govora stroke (prav tam: 44). 

 

Cilj spoznavanja je usvojiti strokovne pojme, definicije, pravila, zakonitosti, sisteme in pri 

slovenščini razvijati tudi jezikoslovno mišljenje. 

 

Primeri spoznavnega govora: 

– Kako boš izračunal ta račun? 

– Nariši dve premici, ki sta pravokotni druga na drugo. 
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– Naštej sklanjatve in povej sklanjatvene vzorce za vsako. 

 

Odnosni govor in spoznavni govor se povezujeta. »V pedagoškem govoru je mogoče 

odnosni in spoznavni govor razlikovati brez težav. Nastopata kot sestavina zložene povedi, 

v kateri je odnosni govor spoznavnemu nadrejen, ali kot samostojne povedi.« (prav tam: 

26). 

 

Za pedagoški govor je značilno, da poteka v dveh temeljnih oblikah, ki sta pomembni za 

razumevanje tako odnosnega kot spoznavnega govora. Prva oblika je potek pedagoškega 

govora brez samopredstavitve (primer: Kaj je pridevnik?) in druga oblika je potek 

pedagoškega govora s predstavitvijo udeleženih oseb (s samopredstavitvijo) (primer: Povej 

mi, kaj je pridevnik.) (prav tam: 27). 

 

Pedagoški govor, ki poteka s samopredstavitvijo udeleženih oseb je značilen predvsem za 

učitelja. On določa razmerja med njim in učenci – poudarja bližino in razdaljo, razliko ali 

enakost z učenci. V odnosnem govoru tako prevladuje učiteljev govor, učenci pa dobijo 

premalo priložnosti za izražanje svojega mnenja ali svojih stališč. Učenčev govor v šoli je 

omejen bolj na spoznavni govor, govor učitelja pa tako na spoznavni kot tudi na odnosni 

govor (prav tam: 28). 

 

V pedagoškem govoru mora biti zastopan tako odnosni kot tudi spoznavni govor in pravo 

razmerje teh dveh. O. Kunst Gnamuš opozarja, »da bi bilo zmotno misliti, da je večji obseg 

učiteljevega odnosnega govora že znamenje kakovostnih odnosov. Lahko je celo simptom, 

ki opozarja, da pri pouku ni pogovorne menjave in da učitelj skuša s socialnim 

učinkovanjem nadomestiti kakovostno spoznavanje.« (prav tam: 27). 

 

2.2  SOCIALNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA 
 

Za preučevanje vpliva primorskega narečja na pedagoški govor v osnovni šoli je ključna 

tudi umestitev narečij v slovenski jezik. 

 

V Sloveniji pri sporazumevanju uporabljamo različne vrste slovenskega jezika. Ena izmed 

različic so tudi socialne zvrsti, ki so prostorsko in družbeno pogojene. Socialne zvrsti 
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ločimo na dva dela. Prvi del predstavlja vsenarodna oziroma knjižna zvrst, drugi del pa 

nevsenarodna oziroma neknjižna zvrst. Kot pove že sama beseda »vsenarodna«, je knjižna 

zvrst oziroma knjižni jezik skupna celemu narodu, vsem Slovencem. Nevsenarodno 

oziroma neknjižno zvrst pa uporabljamo predvsem v pogovorih in je omejena le na točno 

določeni del Slovenije oziroma je značilna za točno določeno skupino ljudi (Bešter et al. 

1999: 15). 

 

2.2.1 KNJIŽNI ZVRSTI 
 
Knjižna zvrst ima dve podzvrsti – zborni jezik in knjižni pogovorni jezik.  

 

Zborni jezik  je strožja oblika slovenskega jezika, saj je natančno predpisan s slovnico, 

pravopisom, raznimi slovarji ipd. Zborni jezik v veliki večini primerov nikoli ni človekov 

materni jezik. Zbornega jezika se moramo naučiti. Aktivno se ga učimo v vrtcih in šolah, 

pasivno pa ga usvojimo z gledanjem televizije, branjem in poslušanjem pravljic ipd. Zborni 

jezik je v Sloveniji predvsem v pisani obliki. V slušni obliki se pojavlja kot branje, 

recitiranje, deklamiranje; pri nastopanju, najpogosteje v šoli in na radiu. Namenjen je 

širšemu krogu naslovnikov. (Toporišič 2000: 14, 15) 

 

Knjižni pogovorni jezik  je manj stroga oblika knjižnega jezika. Po navadi se ga samo 

govori brez posebej pripravljenega besedila – prosto, zapisuje pa se ga le izjemoma. Je 

namenjen ožjemu krogu naslovnikov; najprimernejši je za sporazumevanje med ljudmi 

različnih narečnih področij. Ponekod na gorenjsko-dolenjskem območju je knjižni 

pogovorni jezik že izpodrinil narečje, npr. gorenjsko. Od zbornega se razlikuje v različnem 

izgovarjanju besed. (Toporišič 2000: 16–19) 

 

Knjižni pogovorni jezik je zelo slabo raziskan, predvsem zato, ker pogovorni jezik ni 

normiran tako kot zborni jezik. Za pogovorni jezik ni zaokrožene teorije, zato se dogaja, da 

uporabniki tega jezika nihajo od knjižno pogovornega do pokrajinsko pogovornega in tudi 

do narečja. (Toporišič 2000: 17) 

 

Za razjasnitev razlik med knjižnim pogovornim jezikom in zbornim jezikom, bom navedla 

značilnosti knjižnega pogovornega jezika po Toporišiču (prav tam: 18, 19): 
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Glasovje 

 

Glasovne značilnosti so: 

– kratki nedoločnik: delat, kosit; 

– množinska oblika deležnika na -l: smo délal; v težjih soglasniških sklopih pa smo 

dvígnili; 

– posamezni primeri, npr. je bla, blo, smo bli: prosim [ə]; 

– izgovor nenaglašenega deležnika -el [eṷ], -il, -el (e iz jata) samo kot -u: reku, peku; 

nosu; vedu; vidu; 

– izgovor prislova sem [səm] s polglasnikom; 

– izgovor polglasnika ali e, kadar sta kratka, v primerih kot vídet, védet, tegà in v 

težjih soglasniških sklopih (npr. gladkega); 

– samo rahlo upadli (reducirani) kratki naglašeni a pred soglasnikom: pràv, žàl in kàj, 

zdàj; končàj, končàt, bràt; kàdar, kàkšen; 

– nekateri prislovi tipa gor, dol (za pomeni 'gori', 'doli'); 

– izgovor l namesto lj , kadar bi moral stati pred samoglasnikom in hkrati za 

soglasnikom: kluč, grable, zaljublen (namesto zbornih ključ, grablje, zaljubljen). 

 

Pisava 

 

Pogovorni knjižni jezik se lahko tudi zapisuje v umetnostnih besedilih in pri citiranju 

nezbornih lastnosti besedila. 

 

Naglas 

 

Tu so opazne zlasti: 

– vse naglasne značilnosti kratkega nedoločnika: nôsit, pêljat, króžit, písat, krénit; 

morít/morìt, sedét/sedèt, dát/dàt, pobrát/pobràt, pást/pàst, góst/gòst, trést/trèst, 

pèč/pêč, nèst/nêst, grèt/grét; govorít/govorìt; 

– nepremični naglasni tip namesto mešanega pri samostalnikih tipa gôra gôre; 

– nepremični naglasni tip pri nekaterih pridevnikih in zaimkih, npr. tèmen tèmnega 

proti temnegà; tá téga proti tegà. 
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Oblike 

 

Značilne so zlasti oblike 3. osebe množine jejo, vejo namesto zbornih jedó, vedó in oblike, 

ki so posledica glasovnih posebnosti, npr. izgovor [réku] namesto [rekəṷ]. 

 

Skladnja 

 

Skladenjsko je za manj strogo obliko knjižnega jezika značilna predvsem preprostejša 

zgradba stavka in povedi (npr. brezvezja) in večja pogostnost sredstev za vzdrževanje stika 

z naslovnikom. 

 

Besedje 

 

Marsikatera pogovorna beseda se laže uvrsti v to obliko knjižnega jezika kot pa v zborno, 

npr. ja proti da, a proti vprašalnemu ali, adijo proti nasvidenje, brigati se ipd.   

 

2.2.2 NEKNJIŽNE ZVRSTI 
 
V skupino neknjižnih zvrsti spadajo interesne govorice in prostorske zvrsti jezika. 

 

Interesne govorice 
 

Kot pove že sam izraz »interesne govorice«, so to različice jezika, ki so značilne za 

posamezne interesne skupine. Tako ločimo sleng, žargon in argo.  

Sleng je jezik mladostnikov, tudi ljudi iste starosti. Sleng sledi aktualnosti, zato se izrazi 

hitro menjujejo, spreminjajo, sledijo trendu. Mladostniški sleng vsebuje veliko besed, ki so 

čustveno zaznamovane. Pogosto se uporabljajo neslovenske besede in namesto domačih 

prevzete, besede z novim pomenom ipd.  

Žargon uporabljajo ljudje iste stroke. V žargonu se pojavljajo praktični izrazi, ki delujejo 

strokovno, čeprav to niso. Žargon je za človeka druge stroke težko razumljiv. 

Argo ali latovščina je jezik različnih združb in je namenoma razumljiv le članom teh 

skupin. (Bešter et al. 1999: 15–17) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

9 
 

Prostorske zvrsti jezika 
 

Prostorske zvrsti so tiste različice jezika, ki jih ne govorimo na celotnem ozemlju 

slovenskega jezika. Pokrajinski pogovorni jeziki so značilni za večja območja, narečja pa 

so značilna za manjša zemljepisna območja. (prav tam 1999: 15, 16) 

 

Pokrajinskih pogovornih jezikov je več: osrednjeslovenski, južnoštajerski, severnoštajerski 

z eno različico s središčem v Mariboru in drugo v Murski Soboti; primorski z variantami 

okrog mest Nova Gorica, Postojna, Koper, Trst; rovtarski … Neknjižni pogovorni jezik se 

uporablja predvsem kot pogovor v različnih situacijah. Za pokrajinske pogovorne jezike je 

značilna uporaba izposojenk, drugačno naglaševanje in stavčna fonetika. (Toporišič 2000: 

16–19) 

 

Neknjižni pogovorni jezik se razlikuje od knjižnega pogovornega po naslednjih 

značilnostih: 

 

Glasoslovne značilnosti 

 

Najvažnejši pojav te vrste je, da se nenaglašena i in u (pa tudi e iz jata – zanj zlasti na 

Dolenjskem govorijo, če je dolg, npr. ej) izgubita ali pa se izgovarjata kot polglasnik še v 

naslednjih primerih: 

  Glas i se izgublja na koncu besede: v velelniku (nes, pros, krož – nesmo, 

prosta ipd.): v končnicah -ami, -emi, -imi (za goram, z goslimi, za tem visokim goram); v 

posameznih prislovih, veznikih, predlogih in členkih, ki se rabijo zelo pogosto (snoč, 

ponoč; zarad; prot; al; nek, tud, kolk/-kol); pri zaimkih (nek, kater); v dajalniku in 

mestniku ednine osebnih zaimkov (men, teb, seb); v določni obliki pridevnika, če ima 

določni člen ta (ta mlad); in morda še kje (prim. pogovorni s in b nam. si, bi: a s bla, a b 

šla). 

  Sredi besede se i izgublja, če je nenaglašena glagolska pripona (bavu, bavila 

-o, -e, -i, mahnu mahnla -o, -e, -i); v priponskem obrazilu -ica (L(j)ubl(j)anca, Katrca, 

ribca, rokca), v posameznih primerih (tolklo, kolko); sedanjiško glagolsko pripono i lahko 

govorimo tudi kot polglasnik, torej prosim ali prosəm. 

  Kadar bi zaradi izginotja i-ja prišlo do soglasniškega sklopa nezvočnik + 

zvočnik na koncu besede ali pred soglasnikom, dobi zvočnik predse polglasnik ali pa se 
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izgovarja zložno (prim. velelnik vzdigən, vzdigənte ali deležnik na -l vzdigənla); v takih 

primerih i tudi ostane (in se govori kot zborno vzdigni ipd.). – Naglašeni -ìl se izgovarja 

tudi -oṷ (ubil). V pogostnih besedah se kratki naglašeni ì lahko izgovarja ali kot polglasnik 

ali kot široki i (seveda pa lahko tudi kot navaden i) (prim. nit, miš, nič, sit). 

  Nenaglašeni i pa se ohranja v zaimku ki, v predlogu in predponi pri oz. pri- 

(človek, ki preveč ve; pri men; prijela), v moškem imenovalniku množine razen pri 

deležniku na -l (koraki, dolgi, pečeni), v rodilniku, dajalniku in mestniku ednine razen pri 

osebnih zaimkih (ljubezni, kravi) ter v nenaglašeni predponi ni- (nikjer). V teh primerih bi 

bil polglasniški izvor i-ja neknjižen. 

  Naglašeni è iz jata v deležniku na -l se večinoma že govori -éṷ (sedél). Tip 

jasnga se tudi izgovarja ali s polglasnikom pred n (jasənga) ali pa z zložnim n. 

  Nenaglašeni u se izgublja le v tipu verjem (iz verujem, in potem tudi v 

nedoločniku manjka o, npr. vervat). – Polglasnik priponskega obrazila -ec se izgubi za 

zvočnikom, če se tudi sicer izgublja v rodilniku in naprej (žganc, bralc, sivc). – V besedi 

prijatelj se na koncu namesto -elj izgovarja -u, od rodilnika dalje pa l (prijatu – prijatla). – 

Kratki naglašeni in nenaglašeni a se pred ṷ izgovarjata lahko tudi kot o (torej pràv – pròv 

in délal – délov; prim. še žal [=žoṷ]), pred j pa tudi kot -ej (torej zdaj, zdej). Veznik da se 

lahko izgovarja tudi de. 

  Soglasniški sklop lj  se v navadnih besedah, zlasti za soglasnikom v položaju 

pred samoglasnikom, izgovarja tudi kot l (Lublana); kot lj  se izgovarja, če j začenja 

pripono ali končnico (bivolji, s soljo) in da ne pride do nerodne homonimije (dalja – dala). 

 

Oblikoslovne značilnosti 

 

Oblikoslovne posebnosti neknjižnega pogovornega jezika so v veliki meri odvisne od 

glasovnih. K temu pride še, da se določna oblika pridevnika lahko izraža tudi z 

nepregibnim členom ta (ta mlad, ta mlada, ta mladga, ta mladih); uporablja se kot 

značilnost ljudskega jezika. V imenovalniku dvojine ženskega spola je običajna dvojinska 

končnica -e namesto -i (sva hodile). Pogovorno daljšanje osnove s t zlasti pri samostalnikih 

moškega spola, ki se jim osnova končuje na -o (Marko, Markota) in še bolj pri drugih 

samoglasnikih na koncu osnove, pa tudi neknjižno. 
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Naglasne značilnosti 

 

Neknjižnost pogovornega jezika se kaže še v naglaševanju velelnika po edninski obliki: 

nêsi nêsite (knjižno nesíte). V kratkem nedoločniku je naglas (v glavnem na Kranjskem) na 

istem zlogu kot v deležniku na -l moškega spola (nôsit, pêljat, króžit, písat, krênit). Včasih 

so razlike le v kolikosti (in s to povezani kakovosti) naglašenih samoglasnikov: tako je 

naglašeni i v kratkem nedoločniku dolg ali kratek, a zmeraj le kratek, e-ji in o-ji dolgi in 

kratki: dàt, pobràt, pàst (vendar stàt in stát, bàt in bát), morít, pít in morìt, pìt; trpét in 

trpèt, góst in gòst, pèč in pêč. 

 

Pisava 

 

Neknjižni pogovorni jezik pišemo posebno v umetnostnih delih in citiranju pogovornih 

značilnosti; opuščenih ali spremenjenih glasov ne prevajamo v knjižne, ampak jih tudi 

zapisujemo: po potrebi zapišemo polglasnik, v namesto l, -ov namesto -əv ali -al, -ej 

namesto -aj, »opuščenih« samoglasnikov zbornega jezika ne zapisujemo (set, ov, zdej, 

prim). (Toporišič 2000: 19, 20) 

 

Besedje 

 

Pogovorno besedje ne obsega besed, ki jih sicer še srečujemo v nižjem občevalnem jeziku; 

izogibamo se jim že v splošnem pogovornem jeziku, še posebej pa v zbornem, ker jih 

občutimo kot barbarizme. Take besede so npr. ferderbati, žajfa, štirna, žlajdra ipd. 

Srečujemo jih torej tudi v praktični strokovnosti. – Še drugih sicer občevalnih besed se drži 

prizvok izrazne neskrbnosti; take so npr. dila (deska), gvant (obleka), gusta (okus), 

prišparati (prihraniti). Nekaj več se take besede uporabljajo v stalnih besednih zvezah, 

kakor npr. v pregovorih: Gliha vkup štriha, fant od fare. (prav tam 2000: 127) 

 

Skladnja 

 

Neknjižni pogovorni jezik ima še zlasti svoje skladenjske posebnosti. Vendar je večina 

skladenjskih posebnosti pogovornega jezika značilna za t. i. občevalni jezik sploh, najsi je 

zboren, pogovoren ali narečen. (prav tam 2000: 21) 
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Narečja so posebne oblike jezika na manjšem točno določenem zemljepisnem območju.  

 

V diplomskem delu je poudarek tudi na narečjih, natančneje na primorski narečni skupini – 

notranjsko narečje, zato bom narečja, kot eno od neknjižnih prostorskih zvrsti, obravnavala 

v naslednjem poglavju. 

 

2.3 NAREČJA 
 
Slovenski jezik spada med najmanjše slovanske jezike, saj ga uporablja le okrog 2 milijona 

in pol Slovencev. Vendar pa je v primerjavi z majhnostjo zelo razčlenjen jezik. (Logar 

1996: 3) 

2.3.1  KLASIFIKACIJA NARE ČIJ 
 

Na vprašanje, koliko je narečij v Sloveniji, bi težko natančno odgovorili.  

Vsi veliki jezikoslovci so se ukvarjali s klasifikacijo narečij, od Trubarja, Kopitarja, 

Oblaka, Miklošiča itd. do Ramovša, ki je prvi podrobneje klasificiral slovenska narečja. 

Klasifikacija dialektov je težka, ker lahko klasificiramo po različnih značilnostih – 

glasoslovje, besedišče, starejši in novejši pojavi itd. (Rigler 1986: 95–101) 

 

Logar navaja, da ima slovenščina »več kot štirideset narečij in izrazitejših govorov, 

razdeljenih na sedem narečnih baz ali skupin, od katerih ima vsaka več narečij ali govorov. 

Za vsako skupino narečij je značilen podoben slušni vtis, čeprav se sicer med seboj 

pogosto zelo ločijo. Te skupine so: koroška, primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska z 

belokranjskimi narečji, štajerska in panonska« (Logar 1996: 3). 

 

Toporišič narečja ne deli na sedem narečnih skupin, ampak na osem. Osma skupina naj bi 

bila »(mešana ter pretežno mlada) kočevska« (Toporišič 2000: 23). 

 

Delitev narečij je lahko diahrona in sinhrona. Diahrona delitev je glede na zgodovino, vse 

od praslovanščine naprej. To pomeni, da se neke pojave raziskuje v različnih časovnih 

obdobjih, glede na starejše jezikovne pojave. Sinhrona delitev pa je trenutno stanje, ki velja 

za sedanji čas, na osnovi mlajših jezikovnih pojavov. Na osnovi starejših jezikovnih 

sprememb se narečja delijo na osem narečnih ploskev: koroška, beneško-kraška, obsoško-
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idrijska, gorenjska, dolenjska, južnoštajerska, severnoštajerska in panonska. Na osnovi 

mlajših jezikovnih sprememb pa narečja delimo na sedem narečnih skupin: koroška, 

primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska, štajerska, panonska in mešane kočevske 

govore. (Šekli 2009: 292) 

2.3.2  DEJAVNIKI, KI SO VPLIVALI NA NASTANEK NARE ČIJ 
 

Na to, da imamo tako številna in raznolika narečja, je vplivalo več dejavnikov. Ne moremo 

spregledati dejstva, da je že naselitev starih Slovanov na slovenski prostor potekala z dveh 

strani, s severa iz z jugovzhoda, in to se je šele pozneje pokazalo kot vpliv na nastanek 

narečij. (Logar 1975: 5–8) 

 

Drugi dejavnik so zgodnje inovacije, ki so se z današnjega hrvaškega in srbskega prostora 

širile tudi na slovensko ozemlje, vendar niso zajele celotnega prostora.  

 

Tudi zemljepisne razmere so imele pomembno vlogo pri oblikovanju narečij. Med temi so 

visoke gore, ki so ovirale komunikacijo med vsemi prebivalci. Poleg tega pa se je nanje 

naslonila tudi zgodnja upravno-politična in cerkveno-upravna razdelitev. Tako so se 

oblikovale manjše narečne enote. Pri zemljepisnih razmerah so pomembni še neprehodni 

gozdovi, močvirja ipd. (prav tam) 

 

Konkretno za primorsko narečno skupino je pomembno »hribovje na črti Snežnik–

Javorniki–Hrušica–Nanos« (Logar 1975: 6). Ta ločuje dolenjski in notranjski dialekt na eni 

strani, na drugi strani pa rovtarske dialekte in notranjski dialekt (prav tam). 

 

Na oblikovanje narečij je vplival tudi stik z neslovanskimi jeziki (nemškim, furlanskim 

italijanskim, madžarskim). Italijanski jezik je močno vplival na glasoslovje primorske 

narečne skupine. Druga dva vpliva sta še prometna povezanost krajev in turški vpadi 

(Logar 1975: 8). Logar omenja tudi »eventualno absorpcijo predslovanskega prebivalstva, 

romaniziranih Keltov in Ilirov« (prav tam). 
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2.3.3  PRIMORSKA NAREČNA SKUPINA 
 

Primorska narečna skupina po Slovenskem lingvističnem atlasu2 obsega: rezijansko 

narečje, obsoško narečje, tersko narečje, nadiško narečje, briško narečje, kraško narečje 

(banjško podnarečje), istrsko narečje (rižansko podnarečje, šavrinsko podnarečje), čiško 

narečje in notranjsko narečje.  

 

 
Slika 1: Slovenska narečja  
(Vir: http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Ponovne_SLA/P/02_1_Osnovna_karta_PDF.pdf) 

 

Za Zgornjo Vipavsko dolino je značilno notranjsko narečje, zato ga bom podrobneje 

predstavila. 

 

Notranjsko narečje 

 

Fran Ramovš poimenuje notranjsko narečje »notranjski dialekt« (Ramovš 1935: 69) in ga 

uvršča v skupino primorskih narečij. Notranjski dialekt je po akustičnem vtisu (npr. po 

                                                 
2 Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008), objavljeno 8. 9. 2009: 
http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Ponovne_SLA/P/02_1_Osnovna_karta_PDF.pdf  (dostop 3. 10. 2012). 
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ritmu) in drugih pojavih blizu kraškemu dialektu. Po »starejših jezikovnih spremembah« 

(Šekli 2009: 294) pa je nekoč spadal v območje »dolenjskih inovacijskih valov« (Ramovš 

1935: 69).  

 

Notranjsko narečje na vzhodu sega do črte Streliški vrh–Hrušica–Št. Lovrenc–Koliševka–

Javorniki, na severu do Streliškega vrha, Cola in Sinjega vrha, na jugu pa do kraških 

vzpetin na nekdanji deželni meji severne Istre, na črti Škocjan–Jelšane (prav tam). 

 

Logar je pozneje popravil Ramovša, saj je napisal, da »notranjščina sega namreč mnogo 

bolj proti zahodu, v Vipavski dolini do Vrtovina, na Krasu pa nekako do Krajne vasi pri 

Dutovljah« (Logar 1996: 65).  

Do prej omenjene meje se v narečnem govoru pojavljajo notranjsko-dolenjske značilnosti, 

od omenjene črte še bolj proti zahodu pa se pojavljajo »kraški refleksi« (prav tam: 66).  

 

Razlogi za mejo med notranjščino in kraščino niso v političnoupravni razdelitvi med 

Goriško in Kranjsko, niti niso povezani z geografskimi značilnostmi površja, ampak segajo 

»v čase Velike Karantanije, ko je približno na tej črti potekala meja med furlansko in 

istrsko Marko« (prav tam).  

 

»Za razmejitev kraščine in notranjščine v Vipavski dolini pa moram vsekakor pomisliti na 

starodavno razdelitev Vipavske doline iz konca prvega tisočletja, ko je bila meja med 

dvema fevdalnima gospostvoma postavljena na Vrtovinšček3.« (prav tam) 

 

»Prvotno je to jugovzhodno narečje in ima vse starejše razvojne značilnosti skupne z 

dolenjščino, pozneje pa je prišlo pod primorske inovacijske vplive. Po slušnem vtisu in 

novejših razvojih je notranjsko narečje zdaj primorsko in skupaj s kraškim narečjem zgled 

za mednarečno interferenco.« (Smole 2001: 37) 

 

Notranjsko narečje se govori na razmeroma velikem območju, zato je razumljivo, da je 

tudi samo razčlenjeno na manj obsežne govore, med katerimi so pogosto velike razlike 

(Logar 1975: 102) 

 

                                                 
3 Vrtovinšček je potok, ki teče skozi vas Vrtovin. 
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V diplomskem delu nisem ugotavljala narečnih značilnosti krajev, v katerih sem opravljala 

svojo raziskavo, zato bom notranjsko narečne značilnosti predstavila na primeru govora 

vasi Velike Žablje. Narečne značilnosti te vasi je zapisala Irena Jejčič v diplomskem delu 

Slovar govora vasi Velike Žablje: besedje s tematiko sadovnjak, vinograd, vrt, polje, živali. 

Naj povem še to, da vas Velike Žablje leži v srednji Vipavski dolini. 

 

 
Slika 2: Vipavska dolina  
(Vir: http://www.geopedia.si/#T105_x412592_y79432_s12_b4) 

 

Spodaj so navedeni izhodiščni slovenski samoglasniki (i, e, ě, ę, ə, a, ǫ, o in u) in njihovi 

refleksi v govoru vasi Velike Žablje: 

 

– i > iː (	ziːma), eː (	neː t); 

– e > iː ə4 (	li ːət), iːe (	riːebru), eː (ž	reː m); 

– ě > eː (m	leːku), eː  (b	reː za), əː (ne ṷməːrt), iːə (ˈmiːəra), iː e (ṷˈriːeme); 

– ę > iːə (ˈpiːət), eː  (s̍ peː t), iːe (p̍ riːedəm); 

– ə > aː (ˈvaː s), əː (ˈvəːs), eː (ˈteː šč); 

– a > aː (γˈraː t), əː (b̍ rəːt); 

– ǫ > uː o (k̍ luːop), uːə (kˈluːəp), oː  (kˈroːχ); 

– o > oːṷ (ˈnoː ṷč), uː  (ˈruːχ), uː o (γˈnuː oj), uː ə (γˈnuː əj); 
                                                 
4 Refleks e > iːə (	li ːət) se v govoru vasi Col ne pojavlja, redko tudi v Ajdovščini (ugotovitve s posnetkov). 
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– u > uː  (ˈluːč, kˈruːχa), üː (ˈmüː χa), eː (ˈkeː pa 'kupa'). 

 

Refleksi za posamezne izhodiščne slovenske soglasnike so v govoru Velikih Žabelj 

naslednji: 

– sonatni ł > oːṷ (ˈvoːṷk);     

– sonatni r > əːr (ˈpəːrst); 

– skupina rṷ > əːrṷ ali roː ṷ5 (ˈdəːrṷ, ̍ čəːrṷ/čˈroːṷ); 

– lʼ > l ali lʼ (s̍ tiːəle, k̍ lʼuːč); 

– skupini črě, žrě sta ohranjeni, in sicer: 

– črě: ě > eː (č	reː da proti ̍ čeː šna); 

– žrě: ě > iːe (ž̍ riːebe proti ̍žiːebu); 

– palatalni ń > n̓  ali n (̍ nʼiːva, ̍ luːkna); 

– skupina dl v opisnem deležniku > l (ˈpaː la/̍ poː ṷ 'padla/padel'6, ˈjeːla/̍ joːṷ 

'jedla/jedel'); 

– refleks za g je γ – zveneči mehkonebni pripornik (ˈjaːγoda); 

– refleks za h je χ – nezveneči mehkonebni pripornik (mestnik dvojine/množine: 

bˈraː taχ 'bratih'); 

– skupina šč > šč ali š (uəγˈniːšče/uəγˈniːše, k̍leːišče/k̍ leːiše, vendar: ̍γuːəšče, na 

ˈteː šče); 

– -gega > -zγa, -kγa, -χγa (d̍ ruːzγa, vendar: ̍taː kγa/̍ taː zγa, ̍ suːχγa/̍ suːzγa); 

– sufiksi -sk, -šk, -čk- > -šk- (čloˈveː ški)7 (Jejčič 2010: 9, 10). 

 

2.4 NAREČJE PRI POUKU 
 

Pri obiskovanju šol Zgornje in Srednje Vipavske doline in pri pogovoru z učitelji, za 

namene diplomskega dela, so učitelji pogosto izrazili skrb, da zborni knjižni jezik izginja. 

Zborni knjižni jezik po njihovem mnenju vse bolj zamenjuje pogovorna različica knjižnega 

jezika in tudi neknjižni jezik. Ena izmed učiteljic je povedala, da učenci nimajo kje priti v 

stik z zbornim knjižnim jezikom, saj ga še na televiziji in radiu ni več, zato je potrebno, da 

se ga naučijo vsaj v šoli. Po drugi strani pa so ti isti učitelji izrazili mnenje, da je neknjižni 

                                                 
5 Skupine roːṷ (čˈroːṷ) na svojih posnetkih nisem zasledila. 
6 Na posnetkih nisem zasledila ˈpaː la/̍ poː ṷ, ampak padla, padṷ. 
7 Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://ZRCola.zrc-sazu.si), ki ga je na 
Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani  (http://zrc-sazu-si) razvil dr. Peter Weiss. 
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jezik – svoje narečje treba ohraniti kot del kulturne dediščine. V preteklosti so narečno 

govorjenje v šoli preganjali, ker je veljalo za ljudsko, kmečko. Čeprav ugotovitve raziskav 

kažejo drugače: »Največji odstotek narečno govorečih je dejansko iz kmečko-delavskih 

družin; vendar je narečno govoreča tudi več kot polovica uslužbenskih in izobraženskih 

družin. Narečje še zdaleč ni samo jezik manj izobraženega prebivalstva.«8 (Smole 2004: 

326) 

 

V današnjem času po mnenju Vere Smole (Smole 2009: 557–563) narečna zvrst vse bolj 

prevzema vloge, ki so sicer namenjene knjižnemu jeziku. Poleg leposlovja, gledališča, 

filma, glasbe, javnih medijev, deloma parlamenta omenja tudi šolo kot področje, na 

katerem narečje zamenjuje knjižni jezik v določenem obsegu (prav tam). 

Vendar pa se tako, kot se oži uporaba knjižnega jezika, oži tudi uporaba narečnih govorov. 

Namesto preklapljanja iz enega v drugega pride do mešanice obeh. Posledica tega pa je 

upad znanja obeh jezikovnih sistemov. (prav tam) 

 

V učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli so narečja bolj ali manj le omenjena, ni pa 

predvidena njihova obravnava. Eden izmed temeljnih učnih ciljev pri slovenščini je tudi 

oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in državi. Sem spada tudi vedenje o rabi 

knjižnega in neknjižnega jezika. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci 

opazujejo in opisujejo rabo knjižnega in neknjižnega jezika. Pri razvijanju pravorečne 

zmožnosti učenci posnemajo knjižno izreko, ki je čim bolj knjižna, razločna in naravna, 

tako pri govornem nastopanju kot tudi pri pogovarjanju z učiteljem. Učenci tudi 

prepoznavajo neknjižne glasovne, naglasne in intonacijske prvine v svoji in tuji izreki ter 

odpravljajo napake. (Poznanovič Jezeršek et al. 2011: 8, 11) 

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci opazujejo in predstavljajo okoliščine 

za rabo knjižnega (zbornega) in neknjižnega jezika ter svoje znanje slovenskega knjižnega 

jezika. Učenci razvijajo pravorečno zmožnost tako, da spoznajo slovenske knjižne 

samoglasnike ter vadijo in utrjujejo njihovo izreko (v besedah), vadijo in utrjujejo knjižni 

izgovor posameznih besed in povedi, med govornim nastopanjem in med pogovarjanjem z 

učiteljem govorijo čim bolj knjižno in prepoznajo pravorečne napake v svoji in tuji 

govorici in jih odpravljajo. (prav tam 2011: 24, 28) 

                                                 
8 Raziskava je bila opravljena s pomočjo vprašalnika. Na vprašalnik pa je odgovarjalo 95 študentov 3. in 4. 
letnika slovenistike v študijskih letih 2002/03 in 2003/04. 
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V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci opazujejo in predstavljajo značilnosti 

zbornega jezika, knjižnega pogovornega jezika, svojega narečja/pokrajinskega 

pogovornega jezika in najstniškega slenga ter ustrezne okoliščine za rabo teh zvrsti jezika. 

Pravorečno zmožnost razvijajo tako, da med govornim nastopanjem in pogovarjanjem z 

učiteljem govorijo čim bolj knjižno ter prepoznajo pravorečne napake v svoji in tuji 

govorici in jih odpravljajo (prav tam 2011: 46, 51). 

 

Pregled strokovnih del, ki govorijo o rabi oz. vlogi neknjižnih zvrsti pri pouku, kaže pestre 

ugotovitve oz. predloge njihovih piscev. 

Tako Žagar piše o didaktičnih načelih slovenskega jezika, med njimi je 6. načelo: načelo 

naslonitve knjižnega jezika na vsakdanji govor učencev. V tem načelu je poudarjeno, da 

naj bi učitelj sprejemal neknjižni govor učencev, ga toleriral, vendar naj bi učence 

postopoma navajal na knjižni jezik, ker pouk postane tako bolj učinkovit. V nižjih razredih 

naj bi učitelj dopuščal tudi narečje kot sredstvo sporazumevanja. Vendar pa se morajo 

učenci začeti zavedati okoliščin rabe knjižnega jezika in narečja, npr. pri pouku in z 

učiteljem se govori drugače kot med odmorom. Tudi učitelj mora okoliščine sporočanja 

dobro poznati, prav tako tudi značilnosti knjižnega jezika in značilnosti govora učencev. 

(Žagar 1996: 19) 

 

»Učitelj naj učencev ne zastraši s svojim učnim ravnanjem in ne vzbudi v njih vtisa, da 

niso ničesar uporabnega prinesli s seboj ter da se morajo vsega naučiti šele v šoli.« (Šilih v 

Žagar 1996: 19). 

 

Prav tako tudi O. Kunst Gnamuš meni, da učitelj z uporabo knjižnega jezika povečuje 

družbeno razdaljo med učencem in učiteljem, v tem smislu, da je učitelj nadrejen učencu. 

Ta težava otežuje tudi učenčevo izrazno sproščenost in neposrednost tudi zaradi raznih 

čustvenih, slovničnih, pravopisnih in pravorečnih ovir. To težavo bi lahko odpravili z 

dosledno rabo knjižnega jezika in z utemeljitvijo knjižnega jezika. Postopoma bi učenci 

usvojili vedenje o okoliščinah sporazumevanja v knjižnem jeziku, v katerih govornih 

položajih je bolj smiselno uporabljati knjižni jezik in v katerih govornih položajih je bolj 

smiselno uporabljati narečje. S tem bi uporaba knjižnega jezika pri učencih postala bolj 

naravna in neprisiljena (Kunst Gnamuš 1992: 12). 
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Knjižni jezik namreč naj ne bi krepil družbene razdalje med govorci, ampak naj bi imel 

narodnopovezovalno vlogo. 

 

Zagovorniki narečja pri pouku, če jih lahko tako imenujem, pa pravijo, da je potrebno 

narečje upoštevati v šoli, glede na to, da se tako vztrajno širi v vsa izrazila, tudi v šolo 

(Dolgan 1999: 351). Po njihovem mnenju narečje v šoli na neki način obogati in popestri 

pouk, predvsem pouk slovenščine.  

 

A. Žele v članku z naslovom S pomočjo narečja se lažje učimo knjižne slovenščine 

sporoča, da bi učenci s pomočjo predstavitve narečij ne le spoznali bogastvo in vrednost 

narečij, ampak bi tudi na bolj konkreten način spoznali socialne zvrsti slovenskega jezika. 

V osnovni šoli je za učence slovnica nekaj zelo abstraktnega in za mnoge predmet odpora. 

Slovnico bi se lahko osnovnošolci učili iz lastnih napak v pisnih izdelkih. Tako bi spoznali, 

da slovnica ni nepotrebna. Hkrati pa bi te napake argumentirali tudi glede na narečno 

območje, s katerega prihajajo (npr. besedni red, uporaba dvojine). (Žele 1997: 22–25) 

 

Poleg osmišljenja lastnega narečja je zaželeno, da učenci spoznajo tudi ostala narečja. 

Lahko jih predstavi učitelj, tudi če neko narečje ni njegovo lastno (npr. učitelj, čigar 

materni jezik je primorsko narečje, lahko predstavi tudi npr. koroško narečje), tako da se 

narečno besedilo nauči in ga predstavi učencem. Uporabi lahko tudi zvočne posnetke. S 

tem ko se učencem predstavi neko narečje, ki ga sami ne govorijo, ga ne poznajo, so 

razlike med narečjem in knjižnim jezikom še očitnejše (Dolgan 1999: 351, 352). Učenci 

tako ne razlikujejo le narečnega in knjižnega besednega zaklada, ampak so pozorni tudi na 

glasoslovje. 

 

Tudi Jan iz svoje, sicer srednješolske, prakse, ugotavlja, da so dijaki bolj motivirani za 

spoznavanje, če v pouk vključimo narečja, ker jim s tem odpremo nek nov pogled na 

narečja, na knjižni jezik, na učenje. Piše, da sicer govornih navad dijakov ne moremo 

spremeniti kar čez noč, ampak postanejo dijaki bolj dojemljivi za razlike med narečjem in 

knjižnim jezikom. (Jan 2009: 497–505) 

 

Učenci naj bi se v šoli naučili izražanja v zbornem knjižnem jeziku. Ali je pri tem smiselno 

vključevati narečja in v kolikšni meri, je težko določiti. Vendar pa Z. Zorko piše, da »če 

sistematično vključujemo narečni govor otrok v pouk knjižnega jezika z uzaveščanjem 
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enakosti in razlik ter pravil za premagovanje teh razlik, bomo otroku približali slovenski 

knjižni jezik in ublažili določene pregrade med obema zvrstema. Vse to pa bo imelo 

pedagoški in psihološki učinek na duševni in duhovni razvoj otrok in mladostnikov.« 

(Zorko 1986: 240) 

 

Pri uporabi narečja pri pouku je povsod poudarjena sistematičnost. Kaj pa nesistematična 

raba narečja? V šoli se narečje pojavlja v dveh različnih oblikah, prva je, da učitelji 

sistematično dopuščajo ali uvajajo rabo narečja v šoli zato, da učenci postopoma pridejo v 

stik z zbornim knjižnim jezikom. Druga oblika pa je nesistematična raba, to pomeni, da 

učitelji in učenci govorijo v narečju oz. v neknjižnem jeziku nezavedno, zaradi 

pomanjkanja znanja knjižnega jezika ali zaradi kakšnega drugega vzroka. 

 

Kakšno je realno stanje v šolah, koliko se v šoli uporablja knjižni jezik in koliko narečje, je 

težko določiti. V. Smole piše, da je pri pouku pomembnejši »učiteljev izbor jezikovnega 

različka kot pa učenčev, saj ima slednji pravico in dolžnost, da se knjižnega jezika do 

vključno srednje šole še uči« (Smole 2009: 559). 

 

Pri pouku je pomemben učiteljev učni jezik, ker je učitelj zgled učencu. O. Kunst Gnamuš 

piše, da je pomembno, »da se učitelj v šoli izraža v knjižnem (zbornem ali splošno-

pogovornem) jeziku, saj je šola najpomembnejša institucija, ki naj učenca usposobi za 

izražanje v tej socialni zvrsti« (Kunst Gnamuš 1992: 12). 

 

 »Učitelji se pri pouku različno odločijo za zborno obliko jezika, običajno ostajajo pri 

individualnih idiolektih s pokrajinskim pogovornim jezikom. Razlogi za to so različni, 

nedvomno je glavni v primanjkljaju jezikovne kompetence, pa tudi v pragmatični oceni 

govornega položaja, po kateri bi učiteljev zborni jezik učitelja dodatno odtujeval, 

postulirana norma pa ustvarjala dodatno polje šolske prisile.« (Pogorelc v: Bitenc 2009: 

75) 

 

Raziskava, ki so jo opravili na osnovnih šolah idrijske in cerkljanske občine ter na idrijski 

gimnaziji, je pokazala, da zgornje trditve o učnem jeziku učiteljev držijo. Le 42 % 

vprašanih učiteljev je ocenilo svoj učni jezik pri pouku kot knjižni pogovorni jezik. Prav 

tako tudi 42 % učencev meni, da učitelji pri pouku uporabljajo knjižni pogovorni jezik. Ti 

dve številki se natančno ujemata. (Bitenc 2009: 75, 76) 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Kot je bilo že omenjeno v Teoretičnem delu, ima slovenski jezik več zvrsti (Toporišič 

2000: 13). Socialnih zvrsti je veliko – nekatere so razširjene »po vsem slovenskem 

prostoru« (Bešter et al. 1999: 15), »druge pa so omejene na en sam del Slovenije oz. na eno 

samo skupino ljudi« (prav tam). »Vsenarodno« (prav tam) skupino imenujemo knjižni 

jezik, »nevsenarodno« (prav tam) pa neknjižni jezik.  

 

Knjižni jezik ima dve podskupini – zborni jezik in knjižno pogovorni jezik, neknjižnih 

socialnih zvrsti pa je veliko: prostorske so narečja in pokrajinsko pogovorni jeziki, 

interesne pa so sleng, žargon in argo. (prav tam: 15–17) 

 

»Zborni jezik predvsem pišemo in beremo, govorimo pa ga takrat, kadar nastopamo v 

javnosti, torej pred večjo skupino ljudi.« (prav tam: 15.) Zborni jezik je natančno popisan 

in opisan v jezikovnih priročnikih. (prav tam) 

 

Ko se predšolski otroci učijo govoriti, posnemajo starše ali druge najbližje, ki govorijo v 

neknjižni zvrsti – v narečju ali v pokrajinskem pogovornem jeziku. Zbornega jezika se po 

J. Toporišiču (2000: 15) »človek skoraj nikoli (oz. le redko) ne nauči kot maternega jezika; 

v veliki meri si ga pridobi šele z zavestnim prisvajanjem« (prav tam) v vrtcu in predvsem 

šoli, in sicer z poslušanjem učiteljev ter z lastno rabo. Naloga šole je spodbujati govorjenje 

učencev v zbornem knjižnem jeziku, ki ima združevalno vlogo med Slovenci, zato morajo 

tudi učitelji dobro obvladati zborni knjižni jezik.  

 

V raziskavi me je zanimalo, ali primorsko narečje vpliva na govor učitelja in učencev v 

osnovni šoli na Primorskem, in če vpliva, kako.  
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3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

H 1: Učitelji pri pouku uporabljajo knjižni jezik.  

 

H 2: Učitelji, ki pri pouku uporabljajo tudi neknjižne prvine, to počnejo predvsem v 

odnosnem govoru. 

 

H 3: Učenci pri pouku uporabljajo več neknjižnih prvin kot učitelji.  

 

H 4: Učitelji pri pouku učence opozarjajo na govor v knjižnem jeziku in jih popravljajo. 

 

H 5: Učitelji menijo, da se učenci pri pouku trudijo govoriti v knjižnem jeziku. 

 

H 6: Učitelji menijo, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno. 

 

H 7: Učiteljem se zdi pomembno ohranjati svoje narečje. 

 

H 8: Učitelji menijo, da jim preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom ne dela 

težav. 

 

H 9: Učitelje so med njihovim študijem večinoma vsi profesorji opozarjali na govorjenje v 

knjižnem jeziku. 

 

H 10: Učitelji so med svojim študijem govorili v knjižnem jeziku. 

 

H 11: Profesorji, ki so učili intervjuvane učitelje, so govorili knjižno. 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODA IN VZOREC 
 

Za raziskovalno metodo sem uporabila kombinacijo kvantitativne in kvalitativne metode. 

 

Za opazovanje pouka in anketiranje sem uporabila namenski neslučajnostni vzorec. Izbrala 

sem osnovne šole na območju severne Primorske v Zgornji in Srednji Vipavski dolini. 
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Zvočno sem posnela deset učnih ur pri različnih predmetih v vseh treh triletjih. Vsaka učna 

ura je bila posneta pri drugem učitelju. Vsi učitelji so bili domačini, ki obvladajo 

primorsko narečje. Na ustni anketni vprašalnik pa je odgovorilo deset učiteljev, ki so bili 

opazovani in posneti. Pred raziskavo sem pridobila soglasje ravnateljev in učiteljev za 

snemanje učnih ur. Na eni šoli pa so soglasja za snemanje učnih ur pridobili tudi od 

učencev, tako da so soglasje podpisali starši. Vsem sem zagotovila anonimnost podatkov 

(zato ne navajam ne imena šol ne imen učiteljev), in pojasnila, da bodo podatki uporabljeni 

le za namen raziskave diplomskega dela. 

 

Vsi zvočni posnetki učnih ur so v mojem arhivu in niso priloženi diplomskemu delu. V 

Prilogi 2 so prepisi zvočnih posnetkov. 

 

3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN MERSKI 
INSTRUMENTI 
 
Najprej sem z diktafonom posnela opazovane učne ure – deset učnih ur pri raznih učiteljih, 

pri raznih predmetih in v raznih razredih: 

– posnetek št. 1 – 5. razred – matematika, 

– posnetek št. 2 – 8. razred – slovenščina, 

– posnetek št. 3 – 9. razred – slovenščina, 

– posnetek št. 4 – 5. razred – družba, 

– posnetek št. 5 – 2. razred – slovenščina, 

– posnetek št. 6 – 5. razred – slovenščina, 

– posnetek št. 7 – 3. razred – spoznavanje okolja, 

– posnetek št. 8 – 4. razred – slovenščina, 

– posnetek št. 9 – 9. razred – slovenščina, 

– posnetek št. 10 – 5. razred – slovenščina. 

 

Učitelji in učenci niso natančno vedeli, kaj točno sem opazovala. Le tako sem lahko 

pridobila realne in relevantne podatke. Po opazovanih urah pa sem z učitelji izvedla ustni 

anketni vprašalnik (v prilogi 1), iz katerega so spoznali podrobnejši namen mojega 

opazovanja. Torej, anketirala sem 10 učiteljev, katere sem prej tudi posnela. Vprašalnik je 

sestavljen iz osemnajstih vprašanj, ki so razdeljena v pet sklopov. Od teh vprašanj jih ima 
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pet še podvprašanja. Večina vprašanj je zaprtega tipa – dihotomna vprašanja, nekatera pa 

so kombinirana. 

 

Podatke sem pridobivala od marca do junija 2012 na raznih osnovnih šolah in nekaterih 

podružnicah, na območju, na katerem se govori primorsko narečje – notranjsko podnarečje. 

Zajela sem kraje: Ajdovščina, Lokavec, Vipava, Podnanos in Col. 

 

3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

Govor v vsaki posneti učni uri sem v celoti pretipkala in tako laže ugotavljala značilnosti 

govora učitelja in učencev pri pouku. Opazovala sem število uporabljenih narečnih besed 

ali drugih narečnih prvin, v katerih okoliščinah jih učitelji in učenci uporabljajo (odnosni 

ali spoznavni govor), ali se učitelji in učenci trudijo govoriti knjižno in ali učitelji učence 

pri govoru popravljajo ipd. Vsak posnetek sem poslušala štirikrat in si sproti označevala 

nezborne besede učiteljev in učencev. Te sem  razdelila na knjižnopogovorne in neknjižne. 

Pozneje sem od vseh nezbornih besed odštela knjižnopogovorne, tako sem dobila samo 

število neknjižnih besed. Vsem ostalim neoznačenim besedam pa sem prištela 

knjižnopogovorne besede in tako dobila število knjižnih besed. To sem naredila tako za 

govor učitelja kot tudi za govor učenca. Med neknjižne besede sem štela narečne, 

pokrajinsko pogovorne, žargonske in slengovske besede. Med knjižne pa sem štela zborne 

besede in knjižnopogovorne besede. Učiteljeve nezborne besede sem ločila še na tiste, ki 

pripadajo odnosnemu govoru in tiste, ki pripadajo spoznavnemu govoru. Vse podatke sem 

predstavila v tabelah.  

 

K vsaki analizi posnetka sem dodala tudi pripadajoče odgovore na ustni anketni vprašalnik 

in te odgovore primerjala z dejanskim stanjem v učni uri. 

 

Na koncu sem izračunala povprečne vrednosti za vse posnetke naslednjih dveh skupin 

besed: knjižne in neknjižne besede ter odnosne in spoznavne besede v skupini neknjižnih 

učiteljevih besed. Podala sem tudi minimalne in maksimalne vrednosti posameznih skupin 

besed. 
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3.6 REZULTATI 
 

3.6.1 POSNETEK 1 
 

ČAS TRAJANJA POSNETKA: 42 minut in 57 sekund 

RAZRED: 5. 

PREDMET: matematika  

UČNA TEMA: Utrjevanje reševanja besedilnih nalog in problemskih nalog iz vsakdanjega 

življenja 

POTEK UČNE URE: Na začetku učne ure so pregledovali domačo nalogo, sledilo je ustno 

ocenjevanje učenca pred tablo. Na koncu učne ure so delali vaje za utrjevanje iz učbenika 

in delovnega zvezka. 

 

ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 1 

 

Tabela 1: Vse besede posnetka 1, razdeljene na knjižne in neknjižne  

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 2141 62,4 230 6,7 2371 69,1 

UČENCI 925 27,0 133 3,9 1058 30,9 

SKUPAJ 3066 89,4 363 10,6 3429 100,0 

 

Število vseh izrečenih besed v učni uri je 3429 (100,0 %), od tega je 2371 (69,1 %) besed 

učiteljevih in 1058 (30,9 %) besed učenčevih.  

 

Na podlagi tega ugotavljam, da učitelj 1 govori več kot učenci. 
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Tabela 2: Število nezbornih besed na posnetku 1  

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

44 10,8 230 56,2 274 67,0 

UČENČEVE 

BESEDE 

2 0,5 133 32,5 135 33,0 

SKUPAJ 46 11,2 363 88,8 409 100,0 

 

Število vseh nezbornih besed (knjižnopogovornih in neknjižnih) na posnetku 1 je 409 

(100,0 %), od tega pripada 274 (67,0 %) besed učitelju in 135 (33,0 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 1 v učni uri izgovoril več nezbornih besed kot 

učenci, saj je tudi več govoril. Sama frekvenca vseh učiteljevih nezbornih besed nam ne 

pove dovolj, zato sem izračunala tudi deleže izgovorjenih neknjižnih besed med vsemi 

besedami za učitelja in za učenca. 

 

Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 

učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci pogosteje uporabljali 

neknjižne besede. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih besed znaša 

9,7 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 12,6 %. 

Iz tega sklepam, da so učenci na posnetku 1 pogosteje govorili neknjižno kot učitelj. 
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Tabela 3: Nezborne učiteljeve besede posnetka 1, razdeljene na besede odnosnega in besede 

spoznavnega govora 

 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEZBORNE BESEDE  
 

SKUPAJ 

   

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

  
f f % f f % f f % 

besede odnosnega govora 25 9,1 120 43,8 145 52,9 

besede spoznavnega govora 19 7,0 110 40,1 129 47,1 

SKUPAJ 44 16,1 230 83,9 274 100,0 

 

Učitelj je pri govorjenju uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu govoru, kot besed, ki 

pripadajo spoznavnemu govoru. Besed, ki pripadajo odnosnemu govoru je 145 (52,9 %) in 

129 (47,1 %) je besed, ki pripadajo spoznavnemu govoru. Tako je pri neknjižnih besedah 

besed, ki pripadajo odnosnemu govoru (120 – 43,8 %), več kot besed, ki pripadajo 

spoznavnemu govoru (110 – 40,1 %). Pri knjižnopogovornih besedah je prav tako več 

besed, ki pripadajo odnosnemu govoru (25 – 9,1 %), kot besed, ki pripadajo spoznavnemu 

govoru (19 – 7,0 %).  

 

ODGOVORI UČITELJA 1 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Da. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? V knjižnem pogovornem. 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Težko.  

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Ne. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? / 

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? / 

4.3 Če da, katero narečje je to? / 

5. Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Ne. 
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5.1 Če da, jih, prosim, navedite. / 

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Da, jih navajam 

na to. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? V knjižnem pogovornem. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Ne. 

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Da, včasih. 

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? V 

narečju. 

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Ko pripovedujejo o svojih doživetjih. 

9.3 Če da, katero narečje je to?  Colsko. 

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? V knjižnem 

pogovornem jeziku. 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Skoraj vedno. 

 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Da. 

12.1 Zakaj? Zaradi sporazumevanja z ljudmi iz drugih krajev. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Da. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Da. 

13.1 Zakaj? Zaradi kulturne dediščine in bogastva samega jezika. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Ne. 

14.1 Če da, kje vidite vzrok za to? / 

 

V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Večinoma. 
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16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Večinoma. 

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? Kakor 

kdo. 

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? Ko se pogovarjam z 

neznanci in uradnimi osebami. 

 

V posneti učni uri nisem zasledila, da bi učitelj 1 pri neknjižnem govoru popravljal 

učenčevo izreko ali nanjo opozarjal učence. V anketnem vprašalniku pri vprašanju 12.2 

(Ali jih k temu spodbujate? – h govorjenju v knjižnem jeziku) pa sem dobila odgovor DA. 

Ta dva izsledka se torej ne ujemata. 

 

Prav tako ni bilo videti, da bi se učenci trudili govoriti zborno. Tudi učitelj 1 je govoril 

precej »spontano«. Na 6. vprašanje (Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v 

knjižnem jeziku?) je bil podan odgovor DA, JIH NAVAJAM NA TO. 

 

3.6.2 POSNETEK 2 
 

ČAS TRAJANJA POSNETKA: 44 minut in 29 sekund 

RAZRED: 8. 

PREDMET: slovenščina 

UČNA TEMA: Življenje in delo pesnika Simona Gregorčiča 

POTEK UČNE URE: Na začetku je bila uvodna motivacija s pomočjo vprašanj o Simonu 

Gregorčiču. Sledil je kviz o življenju in delu Simona Gregorčiča. Na koncu učne ure pa so 

utrjevali znanje o samostalniški besedi. 
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ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 2 

 

Tabela 4: Vse besede posnetka 2, razdeljene na knjižne in neknjižne 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 2306 76,2 92 3,0 2398 79,3 

UČENCI 472 15,6 155 5,1 627 20,7 

SKUPAJ 2778 91,8 247 8,1 3025 100,0 

 

Število vseh izrečenih besed v učni uri je bilo 3025 (100,0 %), od tega pripada 2398 (79,3 

%) besed učitelju in 627 (20,7 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da učitelj 2 govori več kot učenci. 

 

Tabela 5: Število nezbornih besed na posnetku 2 

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

23 8,3 92 33,1 115 41,4 

UČENČEVE 

BESEDE 

8 2,9 155 55,8 163 58,7 

SKUPAJ 31 11,2 247 88,8 278 100,0 

 

Število vseh nezbornih besed na posnetku 2 je 278 (100,0 %), od tega pripada 115 (41,4 

%) besed učitelju in 163 (58,7 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 2 v učni uri izgovoril manj nezbornih besed kot 

učenci. Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 

učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci pogosteje uporabljali 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

32 
 

neknjižne besede. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih besed znaša 

3,8 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 24,7 %. 

Iz tega sklepam, da so učenci na posnetku 2 pogosteje govorili neknjižno kot učitelj. 

 

Tabela 6: Nezborne učiteljeve besede posnetka 2, razdeljene na besede odnosnega in spoznavnega 

govora 

 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEZBORNE BESEDE  
 

SKUPAJ 

   

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

  
f f % f f % f f % 

besede odnosnega govora 17 14,8 69 60,0 86 74,8 

besede spoznavnega govora 6 5,2 23 20,0 29 25,2 

SKUPAJ 23 20,0 92 80,0 115 100,0 

 

Učitelj je pri govorjenju uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu govoru, kot besed, ki 

pripadajo spoznavnemu govoru. Besed, ki pripadajo odnosnemu govoru, je 86 (74,8 %) in 

29 (25,2 %) je besed, ki pripadajo spoznavnemu govoru. Tako je pri neknjižnih besedah 

besed, ki pripadajo odnosnemu govoru (69 – 60,0 %), več kot besed, ki pripadajo 

spoznavnemu govoru (23 – 20,0 %). Pri knjižnopogovornih besedah je prav tako več 

besed, ki pripadajo odnosnemu govoru (17 – 14,8 %), kot besed, ki pripadajo 

spoznavnemu govoru (6 – 5,2 %).  

 

ODGOVORI UČITELJA 2 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Da. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Zborni knjižni jezik. 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Razlaga: zborni knjižni jezik, 

pogovor: knjižni pogovorni jezik. 

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Ne. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? / 
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4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? / 

4.3 Če da, katero narečje je to? / 

5. Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Ne. 

5.1 Če da, jih prosim navedite. / 

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Večinoma. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Knjižni pogovorni jezik. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Ne. 

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Da. 

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Neknjižni pogovorni jezik. 

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Pri pogovoru. 

9.3 Če da, katero narečje je to? Primorsko. 

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? Neknjižni 

pogovorni jezik. 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Konference, sestanki. 

 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Da. 

12.1 Zakaj? Ker ima knjižni jezik narodnopovezovalno vlogo. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Da. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Da. 

13.1 Zakaj? Ohranjanje stika z domačim okoljem, družino. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Ne. 

14.1 Če da, kje vidite vzrok za to? / 
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V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Ne. 

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Da. 

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? Da. 

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? Na del. mestu, na uradih, 

v  trgovinah, v pogovoru s tujci, pri javnem nastopanju … 

V posneti učni uri sem enkrat zasledila, da je učitelj 2 popravil učenca pri neknjižnem 

govoru (u: Tavžent … U: Kako govorimo pər slovenščini? u: Tisoč …). Glej posnetek 2. V 

anketnem vprašalniku sem na vprašanje 12.2  (Ali jih k temu spodbujate? – h govorjenju v 

knjižnem jeziku) dobila odgovor DA. Učitelj 2 pri pouku res opozarja učence na knjižno 

izreko, vendar pa jih ne popravlja. 

 

Učenci se pri učni uri niso trudili govoriti zborno, kljub temu da so imeli učno uro 

slovenščine. Na 6. vprašanje (Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem 

jeziku?) sem dobila odgovor VEČINOMA. Ta dva izsledka se ne ujemata povsem. Učitelj 

se je trudil govoriti zborno, vendar pa mu nekajkrat ni uspelo. Zasledila sem tudi neknjižne 

besede. Na 4. vprašanje (Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku?) sem dobila 

odgovor NE. Tudi ta dva izsledka se ne ujemata. 
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3.6.3 POSNETEK 3 
 
ČAS TRAJANJA POSNETKA: 41 minut in 33 sekund 

RAZRED: 9. 

PREDMET: slovenščina 

UČNA TEMA: Življenje in delo pesnika Simona Gregorčiča 

POTEK UČNE URE: Učitelj 3 je začel učno uro z vprašanji o ekskurziji, ki so jo imeli na 

temo življenje in delo Simona Gregorčiča. Analizirali so gledališko predstavo o Simonu 

Gregorčiču, ki so si jo ogledali. Učitelj je preverjal učenčevo razumevanje le-te. Sledil je 

govorni nastop učenke in analiza govornega nastopa. 

 

ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 3 

 

Tabela 7: Vse besede posnetka 3, razdeljene na knjižne in neknjižne 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 2692 58,9 54 1,2 2746 60,1 

UČENCI 1762 38,5 66 1,4 1828 39,9 

SKUPAJ 4454 97,4 120 2,6 4574 100,0 

 

Število vseh izrečenih besed v učni uri je 4574 (100,0 %), od tega pripada 2746 (60,1 %) 

besed učitelju in 1828 (39,9 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da učitelj 3 govori več kot učenci. 
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Tabela 8: Število nezbornih besed na posnetku 3 

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

9 6,9 54 41,5 63 48,5 

UČENČEVE 

BESEDE 

1 0,8 66 50,8 67 51,5 

SKUPAJ 10 7,7 120 92,3 130 100,0 

 

Število vseh nezbornih besed na posnetku 3 je 130 (100,0 %), od tega pripada 63 (48,5 %) 

besed učitelju in 67 (51,5 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 3 v učni uri izgovoril manj nezbornih besed kot 

učenci. Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 

učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci pogosteje uporabljali 

neknjižne besede. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih besed znaša 

2,9 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 3,6 %. 

Iz tega sklepam, da so učenci v posnetku 3 pogosteje govorili neknjižno kot učitelj.  

 

Tabela 9: Nezborne učiteljeve besede posnetka 3, razdeljene na besede odnosnega in besede 

spoznavnega govora 

 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEZBORNE BESEDE  

SKUPAJ 

 

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

besede odnosnega govora 5 8,0 29 46,0 34 54,0 

besede spoznavnega govora 4 6,3 25 39,7 29 46,0 

SKUPAJ 9 14,3 54 85,7 63 100,0 
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Učitelj je pri govorjenju uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu govoru, kot besed, ki 

pripadajo spoznavnemu govoru. Besed, ki pripadajo odnosnemu govoru je 34 (54,0 %) in 

29 (46,0 %) je besed, ki pripadajo spoznavnemu govoru. Tako je pri neknjižnih besedah 

besed, ki pripadajo odnosnemu govoru (29 – 46,0 %), več kot besed, ki pripadajo 

spoznavnemu govoru (25 – 39,7 %). Pri knjižnopogovornih besedah je prav tako več 

besed, ki pripadajo odnosnemu govoru (5 – 8,0 %), kot besed, ki pripadajo spoznavnemu 

govoru (4 – 6,3 %).  

 

ODGOVORI UČITELJA 3 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Da. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Predvsem v zbornem knjižnem jeziku. Od pogovornega uporabljam 

skrajšani nedoločnik. 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? V zbornem vedno, v 

pogovornem pa, ko je bolj sproščeno. 

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Da, vendar le, ko učencem 

predstavljam narečja. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? V 

narečju. 

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? V narečju, ko obravnavamo narečja, vendar ne celo uro. 

4.3 Če da, katero narečje je to? To so govori Zgornje Vipavske doline – notranjski oz. 

primorski. 

5.  Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Da, vendar je to težko. 

5.1 Če da, jih, prosim, navedite.. Razlike v glasoslovju, v besedah samih, v besedišču, v 

pomenih besed, v zgradbi stavkov. Mimogrede zelo mi grejo na živce osrednji govori, med 

narekovaji na živce, ko malomarno delajo z jezikom, ko izpuščajo, pozabljajo na srednji 

spol in na dvojino pa tudi take modne besede. To pa mislim, da je že onesnaževanje jezika, 

da ni več narečje. 
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II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Da, jih 

opozarjam. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? V zbornem, ko pa v pogovornem, jih v okviru pouka opozorim. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? V pripravljenih govornih 

nastopih se trudijo knjižno, ko pa karkoli pripovedujejo spontano, normalno, da takrat 

govorijo v narečju. To je popolnoma normalno in pravilno.  

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Da. 

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Narečje. 

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Ko je vse spontano, sproščeno. 

9.3 Če da, katero narečje je to? To so seveda primorska narečja, vendar z elementi 

notranjskih govorov.  

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? V neknjižnem 

pogovornem jeziku. 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Na raznih sestankih. 

 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Da. 

12.1 Zakaj? To je naš skupni jezik vseh Slovencev in normalno, da se bomo učili nekega 

jezika, s katerim bomo lahko kjerkoli nastopili, da nas bodo povsod razumeli in s tem 

hkrati tudi kažeš na pripadnost neki širši organski enoti, v tem primeru je to narod. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Da. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Zelo pomembno. Jaz to počnem že vse 

življenje, tako v knjigah kot tudi pri pouku. 

13.1 Zakaj? To je naša kulturna dediščina. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Ne. 

14.1 Če da, kje vidite vzrok za to? / 
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V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Ja, takrat je bilo to zelo strogo in celo so bili profesorji oz. učitelji tako 

indoktrinirani, da so preganjali narečja. Tragično je bilo, da so verjeli, da delajo prav. Celo 

norčevali so se iz nas, ko smo govorili v domačih govorih. 

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Da. 

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? Da. 

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? Na raznih nastopih, v 

uradnih ustanovah. 

 

V posneti učni uri nisem zasledila, da bi učitelj pri neknjižnem govoru popravljal učenčevo 

izreko ali jih opozarjal na to. V anketnem vprašalniku pri vprašanju 12.2 (Ali jih k temu 

spodbujate? – h govorjenju v knjižnem jeziku) pa sem dobila odgovor DA. 

 

Iz posnetka je razvidno, da so se učenci zelo trudili govoriti zborno, prav tako tudi učitelj. 

Učenka je imela govorni nastop. Na 6. vprašanje (Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših 

urah) v knjižnem jeziku?) pa je učitelj odgovoril, DA, JIH OPOZARJAM. 

 

3.6.4 POSNETEK 4 
 
ČAS TRAJANJA POSNETKA: 55 minut in 17 sekund 

RAZRED: 5. 

PREDMET: družba 

UČNA TEMA: Naravne in kulturne znamenitosti domačega kraja 

POTEK UČNE URE: Učitelj 4 je začel učno uro z vprašanjem o tem, kaj so naravne in kaj 

kulturne znamenitosti. Sledili so govorni nastopi učencev. Vsak je predstavil eno kulturno 

in eno naravno znamenitost domačega kraja. Na koncu je učitelj podal še kratek komentar 

o njihovih govornih nastopih. 
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ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 4 

 

Tabela 10: Vse besede posnetka 4, razdeljene na knjižne in neknjižne 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 1415 28,6 161 3,3 1576 31,9 

UČENCI 3069 62,1 297 6,0 3366 68,1 

SKUPAJ 4484 90,7 458 9,3 4942 100,0 

 
Število vseh izrečenih besed v učni uri je 4942 (100,0 %), od tega je 1576 (31,9 %) besed 

učiteljevih in 3366 (68,1 %) besed učenčevih. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da učitelj 4 govori manj kot učenci, saj so le-ti imeli govorne 

nastope. 

 

Tabela 11: Število nezbornih besed na posnetku 4 

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

11 2,3 161 33,2 172 35,5 

UČENČEVE 

BESEDE 

16 3,3 297 61,2 313 64,5 

SKUPAJ 27 5,6 458 64,4 485 100,0 

 
Število vseh nezbornih besed na posnetku 4 je 485 (100,0 %), od tega pripada 172  

(35,5 %) besed učitelju in 313 (64,5 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 4 v učni uri izgovoril manj nezbornih besed kot 

učenci. 
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Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 

učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci redkeje uporabljali neknjižne 

besede kot učitelj. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih besed znaša 

10,2 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 8,8 %. 

 

Iz tega sklepam, da je učitelj na posnetku 4 pogosteje govoril neknjižno kot učenci. Ta 

rezultat izhaja iz tega, ker so učenci imeli govorne nastope in so se zato bolj trudili govoriti 

knjižno, čeprav to ne velja za vse.  

 
Tabela 12: Nezborne učiteljeve besede posnetka 4, razdeljene na besede odnosnega in besede 

spoznavnega govora 

 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEZBORNE BESEDE  
 

SKUPAJ 

 

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

besede odnosnega govora 5 2,9 97 56,4 102 59,3 

besede spoznavnega govora 6 3,5 64 37,2 70 40,7 

SKUPAJ 11 6,4 161 93,6 172 100,0 

 

Učitelj je pri govorjenju uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu govoru (102 – 59,3 

%), kot besed, ki pripadajo spoznavnemu govoru (70 – 40,7 %). Pri knjižnopogovornih 

besedah je uporabil 1 spoznavno besedo več (6 – 3,5 %) kot pri odnosnih (5 – 2,9 %). Pri 

neknjižnih besedah pa je bilo veliko več odnosnih, kar 97 – 56,4 %, spoznavnih pa 64 – 

37,2 %. Na podlagi tega lahko ugotovim, da je učitelj pri govoru neknjižnih besed v večji 

meri uporabljal odnosne besede.  

 
ODGOVORI UČITELJA 4 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Ja, trudimo se, včasih je pa treba tudi kaj 

po domače povedati. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Bolj pogovorni knjižni jezik. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

42 
 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? V pogovornem bolj pri takih 

splošnih stvareh, drugače pri razlagah pa v zbornem. 

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Ja, včasih tudi. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Trudim se, ampak včasih je eno in drugo. 

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Ko je vse bolj sproščeno. 

4.3 Če da, katero narečje je to? Primorsko. 

5. Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Da. 

5.1 Če da, jih, prosim, navedite. Naglasi, naši g-ji, izrazi, razna poimenovanja. 

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Da, se trudijo. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Pogovornem. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Kadar so vprašani, pri 

govornih nastopih je bolj zborno, drugače pa pogovorno. 

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Da.  

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Narečje. 

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Kadar so sproščeni, kar jim je blizu, kadar kaj na hitro povedo, 

znane stvari. Druge stvari so pa bolj v knjižnem. 

9.3 Če da, katero narečje je to? Primorsko. 

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? V narečju.  

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Roditeljski sestanki, 

aktivi, če so starši zraven. 

 

IV. 
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12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Ja. 

12.1 Zakaj? Da bojo nekoč imeli poklic in bojo šli v svet in je prav, da te stvari obvladajo. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Ja, vsekakor. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Ja. 

13.1 Zakaj? To je del naše preteklosti, zgodovine. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Mislim, da ne. 

14.1 Če da, kje vidite vzrok za to? / 

 

V. 

14. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Mene osebno ne. 

15. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Ja, večinoma. 

16. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? 

Večinoma, ja. Odvisno od predmeta. Pri slovenščini je bilo res striktno, pri drugih 

predmetih pa ne. 

17. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? Z uradnimi osebami, 

trgovine, sodišča, na občinskem uradu, razni drugi uradi. 

 

V posneti učni uri nisem zasledila, da bi učitelj 4 opozarjal učence na njihovo izreko ali jih 

popravljal. Kljub temu da so imeli govorne nastope oz. predstavitve znamenitosti, so 

nekateri učenci govorili večinoma neknjižno. V anketnem vprašalniku pri vprašanju 12.2 

(Ali jih k temu spodbujate? – h govorjenju v knjižnem jeziku) pa sem dobila odgovor DA, 

VSEKAKOR. Ta dva izsledka se ne ujemata. 

 

Učenci se pri svojih predstavitvah niso trudili govoriti zborno. Večinoma so uporabljali 

neknjižni jezik, izjema so tisti učenci, ki so brali in niso spontano govorili. Navajam del 

besedila predstavitve enega izmed učencev: 

Z graditvijo nove cerkve leta tisoč devetsto petintrideset je tista cerkev, jo niso več, tku, 

niso več hodili, jo niso več tolk oskrbovali in je začela propadat. In puole so pej med tistim 

časəm za vedno izginili  stranski vltarji , prižnica in … da sta bla zəlu leipa. Pred nekaj leti 

je bila cerkev tud obnovljena in dəns služi svojemu pač namenu, predvsem za teve 

Marijine praznike.  
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Na 6. vprašanje (Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku?) je bil 

podan odgovor DA, SE TRUDIJO. Ta odgovor se ujema z ugotovljenim dejanskim 

stanjem. Na 7. vprašanje (Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v učni uri govorijo v 

zbornem knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku?) sem dobila odgovor 

KADAR SO VPRAŠANI, PRI GOVORNIH NASTOPIH JE BOLJ ZBORNO, 

DRUGAČE PA POGOVORNO. Ta odgovor se ne ujema z dejanskim stanjem, saj so bili 

njihovi govorni nastopi mešanica narečnih besed in zbornih besed. 

 

3.6.5 POSNETEK 5 
 
ČAS TRAJANJA POSNETKA: 44 minut in 33 sekund 

RAZRED: 2. 

PREDMET: slovenščina 

UČNA TEMA: Govorni nastopi ob pomoči sličic in mali pisani črki z in ž 

POTEK UČNE URE: Učitelj 5 je začel učno uro z vprašanjem o tem, kaj je bilo za domačo 

nalogo. Nato so učenci pripovedovali zgodbo ob sličicah, vsak en del, tako da so vsi prišli 

na vrsto. Zgodba se je večkrat ponovila. Nato so spoznali pisani črki z in ž in vadili zapis v 

zvezku in delovnem zvezku. 

 

ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 5 

 

Tabela 13: Vse besede posnetka 5, razdeljene na knjižne in neknjižne 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 1275 43,3 15 0,5 1290 43,8 

UČENCI 1596 54,2 57 2,0 1653 56,2 

SKUPAJ 2871 97,6 72 2,5 2943 100,0 

 
Število vseh izrečenih besed v učni uri je 2943 (100,0 %), od tega pripada 1290 (43,8 %) 

besed učitelju in 1653 (56,2 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 5 govoril manj kot učenci. Učenci so imeli 

govorne nastope. 
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Tabela 14: Število nezbornih besed na posnetku 5 

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

8 9,8 15 18,3 23 28,1 

UČENČEVE 

BESEDE 

2 2,4 57 69,5 59 71,9 

SKUPAJ 10 12,2 72 87,8 82 100,0 

 
Število vseh nezbornih besed na posnetku 5 je 82 (100,0 %), od tega pripada 23 (28,1 %) 

besed učitelju in 59 (71,9 %) besed učencem. 

 
Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 5 v učni uri izgovoril manj nezbornih besed kot 
učenci.  
 
Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 

učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci pogosteje uporabljali 

neknjižne besede kot učitelj. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih 

besed znaša 1,2 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 3,4 

%. 

Iz tega sklepam, da je učitelj na posnetku 5 redkeje govoril neknjižno kot učenci. 
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Tabela 15: Nezborne učiteljeve besede posnetka 5, razdeljene na besede odnosnega in besede 

spoznavnega govora 

 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEZBORNE BESEDE  
 

SKUPAJ 

 

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

besede odnosnega govora 7 30,4 13 56,5 20 87,0 

besede spoznavnega govora 1 4,3 2 8,7 3 13,0 

SKUPAJ 8 3,5 15 65,2 23 100,0 

 

Učitelj je pri govorjenju uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu govoru, kot besed, ki 

pripadajo spoznavnemu govoru. Besed odnosnega govora je 20 (87,0 %), besede 

spoznavnega govora pa so 3 (13,0 %). Tako je pri neknjižnih besedah besed, ki pripadajo 

odnosnemu govoru (13 – 56,5 %), več kot besed, ki pripadajo spoznavnemu govoru (2 – 

8,7 %). Pri knjižnopogovornih besedah je prav tako več besed odnosnega govora (7 – 30,4 

%) kot besed spoznavnega govora (1 – 4,3 %).  

 

ODGOVORI UČITELJA 5 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Da, se trudim. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Zborni knjižni. 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? V zbornem govorim takrat, ko 

kaj razlagam, knjižno pogovorno pa potem, ko kaj razpravljamo, o kakšni temi, ki jim je 

bolj blizu, tudi med glavnim odmorom, takrat mi uide kakšna pogovorna beseda. 

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Pri pouku ne. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? / 

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? / 

4.3 Če da, katero narečje je to? / 
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5.  Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Da. 

5.1 Če da, jih, prosim, navedite. Veliko razlik je. Naše narečje se zelo razlikuje od 

knjižnega jezika, predvsem v izgovoru, intonaciji, v naglaševanju. Npr. semáfor namesto 

semafór. 

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Nekateri ja, se 

zelo trudijo, nekateri pa še vedno ne zmorejo tega. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Pogovornem. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? V zbornem takrat, kadar 

govorno nastopajo, pogovorno pa npr. takrat, kadar jim zastavim kakšno vprašanje in 

potem oni odgovarjajo na ta vprašanja. Nekatere besede so knjižne, nekatere pa ne. 

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Da.  

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Narečje. 

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Med glavnim odmorom, ko se pogovarjajo med sabo. 

9.3 Če da, katero narečje je to? Primorsko. 

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? V narečju. 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Na kakšnih konferencah, 

ko je cel učiteljski zbor zbran. 

 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Ja, 

gotovo. 

12.1 Zakaj? Zato, ker ne bojo celo življenje samo v Ajdovščini, ampak bodo šli tudi kam 

drugam, npr. v Ljubljano, v glavno mesto, kjer ne morejo »švasat« po svoje. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Ja. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Ja. 
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13.1 Zakaj? To je naša dediščina, če bodo zamrla narečja, se bo tudi jezik počasi izgubil. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Včasih ja. Vedno manj. Mi je pa včasih, ko sem začela poučevati, zelo delalo 

težave. 

14.1 Če da, kje vidite vzrok za to? Celo življenje sem tukaj v Ajdovščini. To je narečje, 

ki ga poznam in mi je blizu. 

 

V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Ne. 

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Ja. 

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? V bistvu 

ja, vendar če so bili z Ljubljane, ne morem reči, da je ljubljanščina zborni knjižni jezik. 

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? Kadar imam pogovorne 

ure, v razredu drugače, v kakšni trgovini izven Ajdovščine … 

 

V posneti učni uri nisem zasledila, da bi učitelj 5 popravljal učenčevo izreko ali jih 

opozarjal na to. V anketnem vprašalniku pa sem pri vprašanju 12.2 (Ali jih k temu 

spodbujate? – h govorjenju v knjižnem jeziku) dobila odgovor JA. 

 

Učenci so se zelo trudili govoriti zborno, ko so samostojno pripovedovali zgodbo ob 

sličicah. Tudi učiteljica se je zelo trudila govoriti zborno. Na 6. vprašanje (Ali učenci 

govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku?) je bil podan odgovor NEKATERI 

JA, SE ZELO TRUDIJO, NEKATERI PA ŠE VEDNO NE ZMOREJO TEGA. Odgovor 

se popolnoma ujema z dejanskim stanjem v razredu. Tudi odgovor na 8. vprašanje (Ali bi 

lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v učni uri govorijo v zbornem knjižnem jeziku in 

kdaj v knjižnem pogovornem jeziku?) se ujema z realnim stanjem v razredu. Odgovor je 

bil: V ZBORNEM TAKRAT, KADAR GOVORNO NASTOPAJO, POGOVORNO PA 

NPR. TAKRAT, KADAR JIM ZASTAVIM KAKŠNO VPRAŠANJE IN POTEM ONI 

ODGOVARJAJO NA TA VPRAŠANJA. NEKATERE BESEDE SO KNJIŽNE, 

NEKATERE PA NE. 
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3.6.6 POSNETEK 6 
 

ČAS TRAJANJA POSNETKA: 35 minut in 25 sekund 

RAZRED: 5. 

PREDMET: slovenščina 

UČNA TEMA: Govorni nastopi 

POTEK UČNE URE: Na začetku učne ure so preverili in pregledali domačo nalogo. 

Sledili so govorni nastopi, v katerih so predstavili svojo zgodbo o »smetiščnem« ali o 

»siamskem« mucu. Govorni nastop so predstavili vsi učenci. 

 

ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 6 

 

Tabela 16: Vse besede posnetka 6, razdeljene na knjižne in neknjižne 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 1268 39,2 176 5,5 1444 44,7 

UČENCI 1679 51,9 110 3,4 1789 55,3 

SKUPAJ 2947 91,2 286 8,8 3233 100,0 

 
Število vseh izrečenih besed v učni uri je 3233 (100,0 %), od tega pripada 1444 (44,7 %) 

besed učitelju in 1789 (55,3 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 6 govoril manj kot učenci. Učenci so imeli 

govorne nastope. 
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Tabela 17: Število nezbornih besed na posnetku 6 

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

17 5,6 176 57,5 193 63,1 

UČENČEVE 

BESEDE 

3 1,0 110 35,9 113 36,9 

SKUPAJ 20 6,5 286 93,5 306 100,0 

 
Število vseh nezbornih besed na posnetku 6 je 306 (100,0 %), od tega pripada 193  

(63,1 %) besed učitelju in 113 (36,9 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 6 v učni uri izgovoril več nezbornih besed kot 

učenci.  

 

Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 

učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci redkeje uporabljali neknjižne 

besede kot učitelj. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih besed znaša 

12,2 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 6,1 %. 

Iz tega sklepam, da je učitelj v posnetku 6 pogosteje govoril neknjižno kot učenci. 

 

Tabela 18: Nezborne učiteljeve besede posnetka 6, razdeljene na besede odnosnega in besede 

spoznavnega govora 

 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEZBORNE BESEDE  
 

SKUPAJ 

 

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

besede odnosnega govora 11 5,7 127 65,8 138 71,5 

besede spoznavnega govora 6 3,1 49 25,4 55 28,5 

SKUPAJ 17 8,8 176 91,2 193 100,0 
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Učitelj je pri govorjenju nezbornih besed uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu 

govoru, kot besed, ki pripadajo spoznavnemu govoru. Besed odnosnega govora je 138 

(71,5,0 %), besed spoznavnega govora pa 55 (28,5 %). Tako je pri neknjižnih besedah 

odnosnih (127 – 65,8 %) več kot spoznavnih (49 – 25,4 %). Pri knjižnopogovornih 

besedah je prav tako več odnosnih (11 – 5,7 %) kot spoznavnih (6 – 3,1 %).  

 

ODGOVORI UČITELJA 6 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Ja, se trudim, vedno pa ne. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? V zbornem. 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? V pogovornem mi včasih 

uide, ko se dovolj ne trudim. V zbornem pa pri razlagi. 

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Da. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Neknjižni pogovorni. 

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Nezavedno, ne da bi točno planirala. 

4.3 Če da, katero narečje je to? Primorsko – ajdovsko. 

5. Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Težko. 

5.1 Če da, jih, prosim, navedite. / 

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Ja, včasih. 

Knjižni jezik zahtevam strogo pri slovenščini pri kakšnem govornem nastopu. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Pogovornem. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Odvisno od situacije, ne 

morem opredeliti tega. 
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9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Tudi.  

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Neknjižni in uporaba nekaterih narečnih besed. 

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Med sabo. 

9.3. Če da, katero narečje je to? Primorsko. 

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? Neknjižno 

pogovorno. 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Na konferencah, raznih 

sestankih. 

 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Seveda. 

12.1 Zakaj? Da sploh vejo, da je šola kulturna ustanova, da nismo v trgovini, nismo na 

cesti. Tako kot ljudje na televiziji se trudijo in govorijo knjižno. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Ja. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Zelo. 

13.1 Zakaj? To je naša dediščina. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Ne. 

14.1 Če da, kje vidite vzrok za to? / 

 

V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Ne. 

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Ja. 

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? Ja.  

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? Odvisno od situacije, 

navadno ne govorim knjižno. 
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V posneti učni uri nisem zasledila, da bi učitelj 6 popravljal učenčevo izreko ali jih 

opozarjal na to. V anketnem vprašalniku pri vprašanju 12.2 (Ali jih k temu spodbujate? – h 

govorjenju v knjižnem jeziku) pa sem dobila odgovor JA.  

 

Učenci so pri govornih nastopih govorili knjižno oz. so se vsaj trudili. Na 6. vprašanje (Ali 

učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku?) je bil podan odgovor: JA, 

VČASIH. KNJIŽNI JEZIK ZAHTEVAM STROGO PRI SLOVENŠČINI PRI 

KAKŠNEM GOVORNEM NASTOPU. 

Ti dve dejstvi se ujemata, čeprav učitelj ni izrecno zahteval knjižnega jezika. 

Učitelj je govoril precej »spontano«, kar je razvidno tudi iz zgornjih rezultatov pri deležu 

neknjižnih besed. Delež učiteljevih neknjižnih besed je bil dvakrat večji kot delež 

učenčevih neknjižnih besed. Upoštevati pa moramo tudi, da so učenci imeli govorne 

nastope. 

Primer učiteljevega govora: Kej tu pomeini, Neja? D ne boš sam govorila. 

 

3.6.7 POSNETEK 7 
 

ČAS TRAJANJA POSNETKA: 44 minut in 11 sekund 

RAZRED: 3. 

PREDMET: spoznavanje okolja 

UČNA TEMA: Slovenija in sosednje države 

POTEK UČNE URE: Učitelj 7 je na začetku preveril domačo nalogo, tako da je vsak 

učenec nekaj povedal ali prebral. Učitelj je s pomočjo vprašanj preveril znanje učencev o 

Sloveniji, Italiji, Hrvaški in Madžarski ter o Evropski uniji. Pogovarjali so se o hrani, 

prebivalstvu in geografski podobi držav. 
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ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 7 

 
Tabela 19: Vse besede posnetka 7, razdeljene na knjižne in neknjižne 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 2721 68,4 110 2,8 2831 71,2 

UČENCI 834 21,0 310 7,8 1144 28,8 

SKUPAJ 3555 89,4 420 10,6 3975 100,0 

 
Število vseh izrečenih besed v učni uri je 3975 (100,0 %), od tega pripada 2831 (71,2 %) 

besed učitelju in 1144 (28,8 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 7 govoril več kot učenci.  

 

Tabela 20: Število nezbornih besed na posnetku 7 

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

19 4,3 110 24,7 129 29,0 

UČENČEVE 

BESEDE 

7 1,5 310 69,5 317 71,0 

SKUPAJ 26 5,8 420 94,2 446 100,0 

 
Število vseh nezbornih besed na posnetku 7 je 446 (100,0 %), od tega pripada 129  

(29,0 %) besed učitelju in 317 (71,0 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 7 v učni uri izgovoril manj nezbornih besed kot 

učenci.  

 

Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 
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učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci pogosteje uporabljali 

neknjižne besede. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih besed znaša 

3,9 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 27,1 %. 

Iz tega sklepam, da je učitelj na posnetku 7 redkeje govoril neknjižno kot učenci. 

 

Tabela 21: Nezborne učiteljeve besede posnetka 7, razdeljene na besede odnosnega in na besede 

spoznavnega govora 

 

UČITELJEVE 

BESEDE 

OZNAČENE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

odnosne besede 11 8,5 73 56,6 84 65,1 

spoznavne besede 8 6,2 37 28,7 45 34,9 

SKUPAJ 19 14,7 110 85,3 129 100,0 

 

Učitelj je pri govorjenju nezbornih besed uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu 

govoru kot besed, ki pripadajo spoznavnemu govoru. Odnosnih je 84 (65,1 %), spoznavnih 

pa je 45 (34,9 %). Tako je pri neknjižnih besedah odnosnih (73– 56,6 %) več kot 

spoznavnih (37 – 28,7 %). Pri knjižnopogovornih besedah je prav tako več odnosnih (11 – 

8,5 %) kot spoznavnih (8 – 6,2 %).  

 

ODGOVORI UČITELJA 7 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Ja. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Odvisno od situacije. 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Pogovorno, kadar se z otroki 

neobremenjeno pogovarjam. Kadar pa moram neko zadevo predstaviti uradno, na nekem 

drugem nivoju, ko je to pogojeno z njihovim znanjem za oceno oziroma s posredovanjem 

vsebine, potem pa zborno. 
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4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Ne, samo kadar to določa učni 

načrt. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? / 

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? / 

4.3 Če da, katero narečje je to? / 

5.  Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Ja. 

5.1 Če da, jih, prosim, navedite. Že sama fonetika je drugačna, sestava besed, besedišče v 

celoti, artikulacija, oblikovanje povedi – vrstni red besed, naslavljanje … Tudi zapis je 

drugačen – znaki. 

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Ne. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Pogovornem. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Odvisno, kadar so sproščeni, 

običajno pogovorni jezik. Kadar morajo kakšno govorno vajo pripraviti ali ko se čutijo pod 

kakšnim pritiskom, takrat se trudijo, vendar je običajno tudi takrat bolj pogovorni jezik. 

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Ja.  

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Težko bi presodila, ker ne poznam toliko tega narečja. To ni narečje, bolj posamezni 

elementi. (Opomba: Učitelj prihaja s Solkana – kraško narečje.) 

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Kadar so sproščeni. 

9.3 Če da, katero narečje je to? Mogoče vipavsko, zgornjevipavsko. 

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? Knjižno 

pogovorno. 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Jaz govorim vedno 

enako, če je to hkrati tudi knjižno, je to na nezavedni ravni.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

57 
 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Zelo. 

12.1 Zakaj? Zaradi sporazumevanja, da ne pride do problemov pri tem, ko mi nekdo reče, 

ja, tisti s Prekmurja pa niso Slovenci, zato ker govorijo tako in tako. Govorijo njihovo 

narečje. Če se hočemo v naši državi vsi dobro razumeti, moramo vedeti, kdo je kaj povedal 

in zakaj je tako povedal in kaj nam hoče s tem povedati, potem moramo v določenih 

situacijah, sploh uradnih institucijah, govoriti knjižno. Drugače lahko prihaja do 

konfliktov. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Ja. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Zelo. 

13.1 Zakaj? Zaradi raznolikosti pokrajin, to je naša kulturna dediščina, se prenaša iz roda 

v rod in to je zelo pomembno. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Ne. 

14.1 Če da, kje vidite vzrok za to? / 

 

V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Ne, in to me je zelo motilo. 

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Ne, zato ker 

so tudi učitelji večinoma govorili v ljubljanščini in to je bil problem. Jaz se s tem nisem 

mogla strinjat in potem smo imeli določene težave. 

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? Ne.  

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? V vseh situacijah, kjer se 

srečujem z določenimi uradnimi osebami. Ko nisem v domačijski vlogi. 

 

V posneti učni uri nisem zasledila, da bi učitelj 7 popravljal učenčevo izreko ali jih 

opozarjal na to. V anketnem vprašalniku pri vprašanju 12.2 (Ali jih k temu spodbujate? – h 

govorjenju v knjižnem jeziku) pa sem dobila odgovor JA. Ti dve ugotovitvi se ne ujemata. 

Tudi ni bilo opazno, da bi se učenci trudili govoriti zborno. Odgovor na 6. vprašanje (Ali 

učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku?) se glasi: NE. Učitelj je zelo 

realno podal svoje mnenje. Ti dve ugotovitvi se ujemata. 

 

Učitelj je pri učni uri govoril »spontano«. Ni bilo opazno, da bi se trudil z zborno izreko. 
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3.6.8 POSNETEK 8 
 

ČAS TRAJANJA POSNETKA: 48 minut in 40 sekund 

RAZRED: 4. 

PREDMET: slovenščina 

UČNA TEMA: Lojze Kovačič: Zgodbe iz mesta Rič-Rač 

POTEK UČNE URE: Učitelj je začel učno uro z uvodno motivacijo, z vprašanji, kako je, 

ko so učenci doma poredni, ali so kdaj kaj polomili ali razbili. Sledilo je pripovedovanje 

učencev o tem. Nato so brali odlomek iz knjige z naslovom Zgodbe iz mesta Rič-Rač, 

razlagali manj znane besede, odgovarjali na vprašanja v delovnem zvezku in tiho brali 

povest. Na koncu so učenci poustvarjali, tako da so pripovedovali novo zgodbo. 

 

ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 8 

 
Tabela 22: Vse besede posnetka 8, razdeljene na knjižne in neknjižne 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 736 21,1 21 0,6 757 21,7 

UČENCI 2132 61,3 592 17,0 2724 78,3 

SKUPAJ 2868 82,4 613 17,6 3481 100,0 

 
Število vseh izrečenih besed v učni uri je bilo 3481 (100,0 %), od tega pripada 757 (21,7 

%) besed učitelju in 2724 (78,3 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 8 govoril manj kot učenci.  
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Tabela 23: Število nezbornih besed na posnetku 8 

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

3 0,5 21 3,2 24 3,7 

UČENČEVE 

BESEDE 

34 5,2 592 91,1 626 96,3 

SKUPAJ 37 5,7 613 94,3 650 100,0 

 
Število vseh nezbornih besed na posnetku 8 je 650 (100,0 %), od tega pripada 24  

(3,7 %) besed učitelju in 626 (96,3 %) besed učencem. 

 
Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 8 v učni uri izgovoril manj nezbornih besed kot 
učenci.  
 
Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 

učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci pogosteje uporabljali 

neknjižne besede. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih besed znaša 

2,8 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 21,7 %. 

Iz tega sklepam, da je učitelj na posnetku 8 redkeje govoril neknjižno kot učenci. 

 

Tabela 24: Nezborne učiteljeve besede posnetka 8, razdeljene na besede odnosnega in besede 

spoznavnega govora 

 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEZBORNE BESEDE  
 

SKUPAJ 

 

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

besede odnosnega govora 2 8,3 13 54,2 15 62,5 

besede spoznavnega govora 1 4,2 8 33,3 9 37,5 

SKUPAJ 3 12,5 21 87,5 24 100,0 
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Učitelj je pri govorjenju uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu govoru, kot besed, ki 

pripadajo spoznavnemu govoru. Odnosnih je 15 (62,5 %), spoznavnih pa 9 (37,5 %). Tako 

je pri neknjižnih besedah odnosnih (13 – 54,2 %) več kot spoznavnih (8 – 33,3 %). Pri 

knjižnopogovornih besedah je prav tako več odnosnih (2 – 8,3 %) kot spoznavnih (1 – 4,2 

%).  

 

ODGOVORI UČITELJA 8 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Ja. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Pogovornem. 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Pri književnosti zborno, ko 

beremo kakšna berila, pogovorno pa, ko se kaj pogovarjamo, ko je sproščeno. 

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Pri pouku ne. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku?  

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? / 

4.3 Če da, katero narečje je to? / 

5. Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Da.  

5.1 Če da, jih, prosim, navedite. Razlikujejo se besede – drugačna poimenovanja. 

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Ne, samo če kaj 

pripovedujejo. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Pogovornem. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Ne. 

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Da.  

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Narečje. 
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9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Ko govorijo o sebi, o čustvih, dogodkih, ki so se jim pripetili. 

9.3 Če da, katero narečje je to? Primorsko. 

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? V narečju. 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Na konferencah, raznih 

sestankih. 

 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Zelo. 

12.1 Zakaj? To je univerzalen jezik za Slovenijo, v katerem se lahko vsi sporazumevamo. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Ja. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Zelo. 

13.1 Zakaj? To bogati našo kulturo. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Ne. 

14. 1 Če da, kje vidite vzrok za to? / 

 

V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Ja. 

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Ja. 

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? 

Večinoma.  

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? Ko kje nastopam govorno, 

v drugih krajih po Sloveniji. 

 

V posneti učni uri nisem zasledila, da bi učitelj 8 popravljal učenčevo izreko ali nanjo 

opozarjal učence. V anketnem vprašalniku pri vprašanju 12.2 (Ali jih k temu spodbujate? – 

h govorjenju v knjižnem jeziku) pa sem dobila odgovor JA. Ta dva izsledka se torej ne 

ujemata. 
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Prav tako ni bilo videti, da bi se učenci trudili govoriti zborno. Na 6. vprašanje (Ali učenci 

govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku?) je bil podan odgovor NE, SAMO 

ČE KAJ PRIPOVEDUJEJO.  

Učenci so večinoma govorili neknjižno, razen ko so odgovarjali na vprašanja iz učbenika. 

Učitelj je govoril precej »spontano«. Neknjižnih besed ni uporabljal pogosto. Ta izsledek 

se ujema z odgovorom na 4. vprašanje (Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku?), 

ki je bil: PRI POUKU NE. 

 

3.6.9 POSNETEK 9 
 

ČAS TRAJANJA POSNETKA: 46 minut in 46 sekund 

RAZRED: 9. 

PREDMET: slovenščina 

UČNA TEMA: Govorni nastopi in utrjevanje samostalniške besede, pridevniške besede ter 

besedilnih vrst 

POTEK UČNE URE: Učitelj 9 je na začetku reševal nekaj razrednih problemov, nato sta 

sledila dva govorna nastopa. Sledilo je utrjevanje in ponavljanje tistega, kar je bilo v 

pisnem preverjanju – samostalniška beseda, pridevniška beseda in besedilne vrste. 

 

ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 9 

 
Tabela 25: Vse besede posnetka 9, razdeljene na knjižne in neknjižne 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 2350 61,3 116 3,0 2466 64,3 

UČENCI 1248 32,6 120 3,1 1368 35,7 

SKUPAJ 3598 93,8 236 6,2 3834 100,0 

 
Število vseh izrečenih besed v učni uri je bilo 3834 (100,0 %), od tega pripada 2466 (64,3 

%) besed učitelju in 1368 (35,7 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 9 govoril več kot učenci.  
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Tabela 26: Število nezbornih besed na posnetku 9 

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

21 8,1 116 44,6 137 52,7 

UČENČEVE 

BESEDE 

3 1,2 120 46,2 123 47,3 

SKUPAJ 24 9,2 236 90,8 260 100,0 

 
Število vseh nezbornih besed na posnetku 9 je 260 (100,0 %), od tega pripada 137  

(52,7 %) besed učitelju in 123 (47,3 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 9 v učni uri izgovoril več nezbornih besed kot 

učenci.  

 

Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 

učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci pogosteje uporabljali 

neknjižne besede kot učitelj. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih 

besed znaša 5,6 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 9,0 

%. 

Iz tega sklepam, da je učitelj na posnetku 9 redkeje govoril neknjižno kot učenci. 
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Tabela 27: Nezborne učiteljeve besede posnetka 9, razdeljene na besede odnosnega in besede 

spoznavnega govora 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEZBORNE BESEDE  
SKUPAJ 

 

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

besede odnosnega govora 16 11,7 108 78,8 124 90,5 

besede spoznavnega govora 5 3,6 8 5,8 13 9,5 

SKUPAJ 21 15,3 116 84,7 137 100,0 

 

Učitelj je pri govorjenju uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu govoru, kot besed, ki 

pripadajo spoznavnemu govoru. Odnosnih je 124 (90,5 %), spoznavnih pa je 13 (9,5 %). 

Tako je pri neknjižnih besedah odnosnih (108– 78,8 %) več kot spoznavnih (8 – 5,8 %). 

Pri knjižnopogovornih besedah je prav tako več odnosnih (16 – 11,7 %) kot spoznavnih (5 

– 3,6 %).  

 

ODGOVORI UČITELJA 9 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Trudim se. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Pol tako, pol tako, odvisno od okoliščin. 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Zborno – ko razlagam snov. 

Pogovorno – ponazoritev s primeri, ko jim skušam približati snov. 

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Ne, včasih na začetku ure, ko 

urejamo kakšne stvari, ki se tičejo vzgoje in se ne tičejo pouka. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? / 

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? /. 

4.3 Če da, katero narečje je to? / 

5. Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Da. 
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5.1 Če da, jih prosim, navedite. Ogromno je razlik, že sam glas g, mašila (ma, pole), 

skrajšani nedoločniki, drugačna poimenovanja stvarnosti (zavesa – firnik). 

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Da, se trudijo. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? V pogovornem. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? V zbornem, ko od njih to 

zahtevam, razni nastopi, ustno ocenjevanje. Moram povedati, da jih je sram govoriti 

zborno. Pogovorno pa vse ostalo. 

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Da. 

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Težko bi odgovorila na to, govorijo predvsem sleng. 

9.2. Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Med odmorom, ko so sproščeni, ko imajo prosto. 

9.3 Če da, katero narečje je to? Primorsko, notranjsko. Tisti pa, ki so priseljeni, so 

prevzeli govorico okolja in govorijo ajdovsko narečje. 

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? Narečje. 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Kakšne uradne zadeve, 

razni sestanki, pedagoške konference. 

 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Da. 

12.1 Zakaj? Knjižni jezik nas povezuje med seboj. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Da. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Zelo pomembno. Učencem tudi 

povem, da je narečje naš materni jezik, prvi tuji jezik pa je zborni knjižni jezik, ker se ga je 

potrebno naučiti. 

13.1 Zakaj? To je naša kultura, del nas, naša materinščina. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Ne. 
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14.1 Če da, kje vidite vzrok za to? / 

 

V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Da. 

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Da. 

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? Da. 

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? V službi, bolj pogovorna 

različica pa v Ljubljani (večja mesta), z ljudmi, ki niso iste narečne skupine. 

 

V posneti učni uri nisem zasledila, da bi učitelj 9 popravljal učenčevo izreko ali nanjo 

opozarjal učence. V anketnem vprašalniku pri vprašanju 12.2 (Ali jih k temu spodbujate? – 

h govorjenju v knjižnem jeziku) pa sem dobila odgovor DA. 

 

Učenci so se trudili govoriti knjižno, to je bilo opazno predvsem pri govornih nastopih. 

Odgovor na 6. vprašanje (Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem 

jeziku?), ki se glasi DA, SE TRUDIJO, se popolnoma ujema z dejanskim stanjem. 

 

Učiteljica se je prav tako trudila govoriti knjižno. Odgovor na 1. vprašanje (Ali pri pouku 

govorite v knjižnem jeziku?) se glasi: TRUDIM SE in se prav tako ujema z dejanskim 

stanjem. 

 

3.6.10 POSNETEK 10 
 
ČAS TRAJANJA POSNETKA: 58 minut in 22 sekund 

RAZRED: 5. 

PREDMET: slovenščina 

UČNA TEMA: Selektivno branje – jedilni list 

POTEK UČNE URE: Na začetku učne ure so preverili in pregledali domačo nalogo. Nato 

so skupaj reševali naloge v delovnem zvezku. 
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ŠTEVILO BESED NA POSNETKU 10 

 
Tabela 28: Vse besede posnetka 10, razdeljene na knjižne in neknjižne 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJ 5787 73,2 406 5,1 6193 78,4 

UČENCI 1070 13,5 638 8,1 1708 21,6 

SKUPAJ 6857 86,8 1044 13,2 7901 100,0 

 
Število vseh izrečenih besed v učni uri je 7901 (100,0 %), od tega pripada 6193 (78,4 %) 

besed učitelju in 1708 (21,6 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 10 govoril več kot učenci.  

 

Tabela 29: Število nezbornih besed na posnetku 10 

 

 

NEZBORNE BESEDE SKUPAJ  

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

UČITELJEVE 

BESEDE 

60 5,4 406 36,3 466 41,7 

UČENČEVE 

BESEDE 

13 1,2 638 57,1 651 58,3 

SKUPAJ 73 6,5 1044 93,5 1117 100,0 

 

Število vseh nezbornih besed na posnetku 10 je 1117 (100,0 %), od tega pripada 466 ( 41,7 

%) besed učitelju in 651 (58,3 %) besed učencem. 

 

Na podlagi tega ugotavljam, da je učitelj 10 v učni uri izgovoril manj nezbornih besed kot 

učenci.  
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Ob izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učitelja izmed vseh učiteljevih 

izgovorjenih besed in pri izračunu deleža izgovorjenih neknjižnih besed učenca izmed vseh 

učenčevih izgovorjenih besed lahko ugotovim, da so učenci redkeje uporabljali neknjižne 

besede kot učitelj. Odstotek neknjižnih učiteljevih besed od vseh učiteljevih besed znaša 

6,6 %. Odstotek neknjižnih učenčevih besed od vseh učenčevih besed pa je 37,4 %. 

Iz tega sklepam, da je učitelj na posnetku 10 redkeje govoril neknjižno kot učenci. 

 

Tabela 30: Nezborne učiteljeve besede posnetka 10, razdeljene na besede odnosnega in na besede 

spoznavnega govora 

 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEZBORNE BESEDE  
 

SKUPAJ 

 

knjižno 

pogovorne 

neknjižne 

f f % f f % f f % 

besede odnosnega govora 37 7,9 256 54,9 293 62,9 

besede spoznavnega govora 23 4,9 150 32,2 173 37,1 

SKUPAJ 60 12,9 406 87,1 466 100,0 

 

Učitelj je pri govorjenju uporabil več besed, ki pripadajo odnosnemu govoru, kot besed, ki 

pripadajo spoznavnemu govoru. Odnosnih je 293 (62,9 %), spoznavnih pa 173 (37,1 %). 

Tako je pri neknjižnih besedah odnosnih (256 – 54,9 %) več kot spoznavnih (150 – 32,2 

%). Pri knjižnopogovornih besedah je prav tako več odnosnih (37 – 7,9 %) kot spoznavnih 

(23 – 4,9 %).  

 

ODGOVORI UČITELJA 10 NA USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? Ja, pri pouku vedno govorim v knjižnem 

jeziku. 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Mislim, da je knjižni pogovorni. 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? V zbornem govorim, če 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

69 
 

predstavljam kakšno stvar, če berem, če predstavljam tudi drugim razredom, mlajšim 

učencem, medtem ko v pogovoru z učenci med poukom pa bolj knjižno pogovorno. 

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? Da. 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Narečje. 

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? V narečju se z učenci pogovarjam na športnem dnevu, na igrišču, v 

času odmora. 

4.3 Če da, katero narečje je to? Podnanos – podnanoški govor. 

5.  Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem? Da. 

5.1 Če da, jih, prosim, navedite. Če bi v Ljubljani govorila v svojem narečju, bi verjetno 

imela težave, ker bi me sogovorec oziroma poslušalec ne razumel tako, kot je treba. Tudi s 

svojimi otroki se pogovarjam bolj pravilno slovensko kot pa v narečju.  

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? Ne, samo če jih 

opozorim. 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? Pogovornem. 

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? Zelo podobno kot pri meni, če 

predstavljajo neko stvar, če imajo govorni nastop, se zelo potrudijo in zelo pravilno, 

zborno govorijo. V pogovornem pa, ko se pogovarjamo, debatiramo, vendar le, če jih 

opozorim. 

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?  Ja.  

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

Narečje. 

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? Vedno in povsod, če se da tudi pri spraševanju, vendar jih opozorim 

in se popravijo. 

9.3 Če da, katero narečje je to? Podnanoški govor. 

 

III. 
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10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? V narečju 

(podružnica). 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? Na konferenci, ko imam 

kakšno vprašanje, kakšno poročilo. Vendar je to spet bolj pogovorno knjižno. 

 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? Ja, 

absolutno. 

12.1 Zakaj? Ja, ker se ga nimajo kje naučiti, še na televiziji ni več tega. 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? Ja. 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? Ja. 

13.1 Zakaj? To je naše bogastvo, če ga izgubimo, čez 20 let ne bomo več znali po 

domače. 

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? Ne. 

14.1 Če da, kje vidite vzrok za to? / 

 

V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? Da. Mislim, da je to bilo med prvo prakso, ko sem bila na fakulteti. Mi je ena 

mentorica rekla, da moram malo paziti. Potem pa sem ugotovila, da je najbolje, če naredim 

tako, da ne bo nihče vedel, od kje prihajam in mi je uspelo. Zdaj, ko sem že 20 let v 

šolstvu, s tem nimam več težav.  

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? Ja, vendar se 

je na začetku zelo slišalo od, kod prihajam. Potem počasi pa sem se naučila, kaj moram 

znati, tako da sem govorila knjižno. 

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? Ja, 

večinoma.  

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? Pri vseh javnih nastopih, 

ne samo v službi, pri kakšnih drugih predstavitvah. 

 

V posneti učni uri nisem opazila, da bi učitelj 10 popravljal učenčevo izreko ali nanjo 

opozarjal učence. V anketnem vprašalniku pri vprašanju 12.2 (Ali jih k temu spodbujate? – 

h govorjenju v knjižnem jeziku) pa sem dobila odgovor JA. Ta dva izsledka se ne ujemata. 
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Učenci se niso trudili govoriti knjižno. Na 6. vprašanje (Ali učenci govorijo pri pouku (pri 

Vaših urah) v knjižnem jeziku?) je bil podan odgovor : NE, SAMO ČE JIH OPOZORIM. 

Ta dva izsledka se ujemata. 

 

Učitelj se je trudil govoriti knjižno, vendar mu to ni vedno uspevalo. Odgovor na 1. 

vprašanje (Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku?) se glasi: JA, PRI POUKU VEDNO 

GOVORIM V KNJIŽNEM JEZIKU. Ta dva rezultata se ne ujemata.  

Naj napišem še, da je učitelj večkrat uporabil tudi neknjižne osrednjeslovenske pogovorne 

besede, saj sedaj živi na območju osrednje Slovenije. Primeri takih besed so: not (noter), 

jedu (jedel), mel (imel), maš (imaš), men (meni), kr (kar). 

 

3.6.11 POVPREČNE VREDNOSTI 
 
Povprečne vrednosti sem izračunala tako, da sem najprej seštela vseh deset vrednosti 

posameznih podatkov in nato to število delila z deset. 

 

Tabela 31: Povprečne vrednosti knjižnih in neknjižnih besed z vseh posnetkov 

 VSE BESEDE SKUPAJ 

knjižne neknjižne 

f f % f f % f f % 

VSI UČITELJI 2269,10 54,9 138,10 3,3 2407,20 58,2 

VSI UČENCI 1478,70 35,8 247,80 6,0 1726,50 41,8 

SKUPAJ 3747,80 90,7 385,90 9,3 4133,70 100,0 

 

Povprečna vrednost (v nadaljevanju M) vseh besed skupaj (učiteljevih in učenčevih) je 

4133,70 (100,0 %). Minimalna vrednost (v nadaljevanju x min) vseh besed je 2943 

(posnetek 5) in maksimalna vrednost (v nadaljevanju x max) je 7901 (posnetek 10). 

 

V uri 5 je bilo malo govorjenja, ker so imeli učenci v prvem delu učne ure govorni nastop. 

Nato pa so spoznali novi pisani črki; vadili so njun zapis in skoraj ni bilo govorjenja. V uri 

10 pa je veliko govorjenja, ker so (selektivno) brali jedilni list. Tudi naloge so reševali 

ustno. Učna ura je temeljila na pogovoru. 
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M vseh učiteljevih besed je 2407,20 (58,2 %). X min vseh učiteljevih besed je 757 (posnetek 

8) in x max je 6193 (posnetek 10). 

 

Najmanj besed je izrekel učitelj 8. V tej učni uri so obravnavali književno delo. Na začetku 

so učenci veliko pripovedovali o svojih doživetjih, nato pa so sami brali besedilo. Na 

koncu so ustno poustvarjali. Učenci so bili govorno bolj aktivni, učitelj jih je le usmerjal. 

 

Na posnetku 10 je veliko govoril učitelj, veliko pa so govorili tudi učenci. Kot sem 

napisala že prej, je učna ura temeljila na pogovoru. 

 

M učiteljevih knjižnih besed je 2269,10 (54,9 %). X min učiteljevih knjižnih besed je 736 

(posnetek 8) in x max je 5787 (posnetek 10). 

 

M učiteljevih neknjižnih besed je 138,10 (3,3 %). X min učiteljevih neknjižnih besed je 15 

(posnetek 5) in x max je 406 (posnetek 10). 

 

M vseh učenčevih besed je 1726,50 (41,8 %). X min vseh učenčevih besed je 627 (posnetek 

2) in x max je 3366 (posnetek 4). 

 

M učenčevih knjižnih besed je 1478,70 (35,8 %). X min učenčevih knjižnih besed je 472 

(posnetek 2) in x max je 3366 (posnetek 4). 

 

M učenčevih neknjižnih besed je 247,80 (6,0 %). X min učenčevih neknjižnih besed je 57 

(posnetek 5) in x max je 638 (posnetek 10). 

 

Povprečna vrednost odstotka učiteljevih neknjižnih besed izmed vseh učiteljevih besed je 

5,89 %. X min odstotka učiteljevih neknjižnih besed je 1,2 % (posnetek 5) in x max je 12,2 % 

(posnetek 6). To pomeni, da učitelji povprečno izgovorijo 94,11 % knjižnih besed v učni 

uri. 

 

Povprečna vrednost odstotka učenčevih neknjižnih besed izmed vseh učenčevih besed je 

15,44 %. X min odstotka učenčevih neknjižnih besed je 3,4 % (posnetek 5) in x max je 37,4 

% (posnetek 10). To pomeni, da učenci povprečno izgovorijo 84,56 % knjižnih besed v 

učni uri. 
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Odstotki učenčevih neknjižnih besed izmed vseh učenčevih so povsod večji kot odstotki 

učiteljevih neknjižnih besed izmed vseh učiteljevih besed, razen pri posnetku 4, na katerem 

je odstotek učiteljevih neknjižnih besed (10,2 %) višji kot odstotek učenčevih neknjižnih 

besed (8,8 %). To pomeni, da so učenci v devetih posnetkih pogosteje govorili neknjižno 

kot učitelji, le na posnetku 4 je učitelj pogosteje uporabljal neknjižne besede kot učenci. 

 

Iz teh podatkov lahko ugotovimo, da učitelji in učenci pri pouku povprečno izgovorijo več 

knjižnih besed kot neknjižnih. Torej, učitelji in učenci pri pouku povprečno pogosteje 

uporabljajo knjižni jezik kot neknjižnega. Učitelji pri pouku povprečno izgovorijo manj 

neknjižnih besed kot učenci. 

 

Tabela 32: Povprečna vrednost odnosnih in spoznavnih besed v skupini neknjižnih učiteljevih besed 

 

UČITELJEVE BESEDE 

NEKNJIŽNE 

BESEDE 

  

f f % 

besede odnosnega govora 90,50 65,5 

besede spoznavnega govora 47,60 34,5 

SKUPAJ 138,10 100,0 

Iz Tabele 32 lahko razberemo, da so učitelji, ko so uporabljali neknjižne besede, povprečno 

izgovorili več odnosnih kot spoznavnih besed.  

Na vseh posnetkih so učitelji uporabili več neknjižnih besed v odnosnem govoru. Odstotek 

povprečnega števila odnosnih neknjižnih besed je 65,5 %, odstotek povprečnega števila 

spoznavnih neknjižnih besed pa je 34,5 %. Torej učitelji, ki uporabljajo neknjižne prvine, 

te uporabljajo predvsem v odnosnem govoru. 
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3.6.12 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 
I.  

 

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku? 

– Da (6 anketirancev), 

– da, se trudim (2 anketiranca), 

– da, se trudim, vendar mi ne uspe vedno (2 anketiranca). 

 

Večina učiteljev meni, da govorijo knjižno (8 anketirancev), najbolj pravilno pa sta svoj 

govor ocenila le dva anketiranca. Iz analize posnetkov lahko ugotovimo, da učitelji v učni 

uri izgovorijo povprečno 94,11 % knjižnih besed. 

 

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem KJ ali v knjižnem pogovornem 

jeziku? 

Odgovori: 

– v zbornem knjižnem jeziku (4 anketiranci), 

– v knjižnem pogovornem jeziku (4 anketiranci), 

– odvisno od situacije/okoliščin (2 anketiranca). 

 

Nekateri učitelji so svoj govor ocenili za zborni, nekateri za pogovorni, ostali pa se niso 

mogli odločiti in so navedli, da je to odvisno od okoliščin. 

 

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? 

– V zbornem KJ pri razlagi, v knjižnem pogovornem jeziku pa pri pogovoru ali pri 

razpravi z učenci, pri bolj splošnih stvareh ali ko se ne trudim dovolj. (8 

anketirancev) 

– V zbornem KJ vedno, v knjižnem pogovornem jeziku pa ko je bolj sproščeno. (1 

anketiranec) 

– Težko. (1 anketiranec) (Ni se opredelil, kdaj govori v zbornem in kdaj v 

knjižnem pogovornem jeziku.) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

75 
 

Iz analize posnetkov lahko sklepam, da je uporaba knjižnega pogovornega jezika odvisna 

od učitelja samega. Nekateri učitelji so uporabili zelo malo knjižnopogovornih besed (npr. 

učitelj 4 je uporabil le 11 knjižnopogovornih besed izmed vseh 172 označenih besed), 

drugi pa veliko več (npr. učitelj 10 je uporabil 60 knjižnopogovornih besed izmed vseh 466 

označenih). 

 

Nekaj primerov knjižnopogovornih besed: 

Reku (rekel), zaljubit, blo (bilo), pisat, sm (prislov sem), ugotovit, popravu (popravil). 

 

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? 

– Ne (4 anketiranci), 

– da (2 anketiranca), 

– da, včasih (1 anketiranec); 

– da, vendar le ko učencem predstavljam narečja (1 anketiranec); 

– ne, samo kadar to določa učni načrt (1 anketiranec); 

– ne, včasih na začetku učne ure ko z učenci urejamo stvari, ki se tičejo vzgoje in 

se ne tičejo pouka (1 anketiranec). 

 

Iz posnetkov lahko ugotovimo, da so vsi učitelji govorili tudi neknjižno, tudi tisti štirje 

anketiranci, ki so rekli, da ne govorijo neknjižno. 

 

Primeri učiteljevih neknjižnih besed: 

zdej (zdaj), jəz (jaz), maš (imaš), tukej (tukaj), malček (malo), təm (tam), nje (ne), 

raufkambra (prekajevalnica mesa), kuonc (konec), tud (tudi). 

 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem   jeziku? 

– V narečju (2 anketiranca) 

– v neknjižnem pogovornem jeziku (1 anketiranec), 

– eno in drugo (1 anketiranec). 

 

Iz analize posnetkov lahko ugotovimo, da so učitelji uporabljali tako narečne besede kot 

pokrajinsko pogovorne besede. 
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4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? 

– Ko obravnavamo narečja, vendar ne celo uro (1 anketiranec); 

– to je nezavedno, ne da bi točno planiral (1 anketiranec); 

– ko je vse bolj sproščeno (1 anketiranec); 

– na športnem dnevu, na igrišču, v času odmora (1 anketiranec). 

 

Učitelji so naštevali razne situacije. Glede na posnetke lahko sklepam, da so neknjižno 

govorili zelo spontano in tudi nezavedno. 

 

4.3  Če da, katero narečje je to? 

– To so govori Zgornje Vipavske doline – notranjski oziroma primorski (1        

anketiranec); 

– to je primorsko narečje (2 anketiranca); 

– to je narečje Podnanos – podnanoški govor (1 anketiranec). 

 

Učitelji so imeli pri poimenovanju in določanju narečja velike težave. Menim, da je to 

zato, ker se ravno na območju Zgornje Vipavske doline stikajo tri različne skupine narečij 

– primorska narečja, rovtarska narečja in dolenjska narečja. Poleg tega pa je primorska 

narečna skupina zelo razčlenjena. 

 

5. in 5.1 Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in 

svojim narečjem? Če da, jih, prosim, navedite. 

Trije anketiranci niso želeli navajati razlik oziroma so izrazili mnenje, da je to težko. 

Ostali odgovori so bili naslednji: 

– Razlike so v glasoslovju, v besedah samih, v besedišču, v pomenih besed, v zgradbi 

stavkov. 

– Razlike so v naglasih, naši g-ji (op. mišljen je priporniški g), izrazih in raznih 

poimenovanjih. 

– Razlik je veliko, predvsem v izgovoru, intonaciji, v naglaševanju (npr. semáfor 

namesto semafór). 

– Razlike so v drugačni fonetiki, v sestavi besed, v besedišču v celoti, artikulaciji, 

oblikovanju povedi – vrstni red besed in v naslavljanju. Tudi zapis je drugačen – 

znaki. 
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– Razlikujejo se same besede – drugačna poimenovanja. 

– Ogromno je razlik, že sam glas g, mašila (ma, pole), skrajšani nedoločniki, 

drugačna poimenovanja stvarnosti (firniki – zavese). 

– Razlik je veliko – sogovorec oziroma poslušalec iz osrednje Slovenije bi me težko 

razumel oziroma ne razumel. 

 

Učitelji zelo dobro poznajo razlike med knjižnim jezikom in svojim narečjem, saj so 

našteli veliko razlik in značilnosti narečja. 

 

II. 

 

6. Ali u čenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku? 

– Da, jih navajam na to; 

– večinoma; 

– da, jih opozarjam; 

– nekateri ja, nekateri ne; 

– ja, včasih; 

– ne; 

– ne, samo če kaj pripovedujejo; 

– ne, samo če jih opozorim; 

– da, se trudijo (2 anketiranca). 

 

Odgovori so bili zelo različni, iz analize posnetkov lahko ugotovimo, da so se na štirih 

posnetkih učenci trudili govoriti knjižno, saj so imeli govorne nastope ali so pripovedovali. 

S šestih posnetkov pa ni bilo razvidno, da bi se učenci trudili govoriti knjižno. 

 

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku? 

– V knjižnem pogovornem jeziku (9 anketirancev), 

– v zbornem knjižnem jeziku (1 anketiranec). 

 

Na podlagi posnetkov bi težko določili, ali so učenci govorili zborno ali knjižno 

pogovorno. Nekatere besede so bile zborne, druge pogovorne, odvisno od situacije. 
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8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku? 

 

– V zbornem knjižnem jeziku govorijo na govornih nastopih in ko se od njih to 

zahteva, pogovorno pa pri spontanem pripovedovanju in pri pogovoru (6 

anketirancev); 

– Ne. (Niso želeli odgovoriti, oziroma so se težko opredelili.) (4 anketiranci). 

 

S posnetkov lahko ugotovimo, da so se učenci trudili govoriti zborno, ko so govorno 

nastopali (3 posnetki) ali pa ko so imeli pouk slovenščine (1 posnetek). Na ostalih 

posnetkih se učenci niso trudili govoriti zborno. Na enem posnetku pa so učenci govorno 

nastopali, a se kljub temu niso trudili govoriti knjižno. 

 

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku? 

 

Vsi anketirani učitelji (10) so odgovorili DA. 

 

Prav tako lahko na podlagi posnetih učnih ur ugotovimo, da vsi učenci pri pouku govorijo 

tudi neknjižno. 

 

9.1  Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku? 

– V narečju (6 anketirancev), 

– v neknjižnem pogovornem jeziku (3 anketiranci), 

– brez odgovora (1 anketiranec). 

 

S posnetkov je razvidno, da učenci poleg narečja uporabljajo tudi slengovske besede. 

 

Nekaj primerov učenčevih neknjižnih besed: 

nejki (nekaj), iməm (imam), blatu (blato), iz drata (iz žice), ruože (rože), nje (ne), okej, 

itak, pozabu, tata (oče). 

 

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku? 

– Ko je vse spontano in ko so sproščeni (4 anketiranci), 
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– ko se pogovarjajo med seboj (3 anketiranci), 

– ko pripovedujejo o svojih doživetjih (2 anketiranca), 

– v narečju govorijo vedno in povsod (1 anketiranec). 

 

Pri tem vprašanju so vsi odgovori možni in se ujemajo z izsledki s posnetkov. 

 

9.3 Če da, katero narečje je to? 

To je: 

– primorsko narečje (5 anketirancev), 

– primorsko oziroma notranjsko narečje (2 anketiranca), 

– colsko (1 anketiranec), 

– Podnanos – podnanoški govor (1 anketiranec), 

– vipavsko ali zgornjevipavsko (1 anketiranec). 

 

Tako kot pri vprašanju 4.3 so tudi tukaj imeli učitelji težave pri določanju narečja. Kot sem 

že zapisala, je primorska narečna skupina zelo razčlenjena, razdeljena na narečja, 

podnarečja in govore, ki se razlikujejo od kraja do kraja. 

 

III. 

 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji? 

– V narečju (5 anketirancev), 

– v neknjižnem pogovornem jeziku (3 anketiranci), 

– v knjižnem pogovornem jeziku (2 anketiranec). 

 

Devet anketirancev s kolegi učitelji govori neknjižno (narečno in neknjižno pogovorno).  

 

11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno? 

– To je na raznih sestankih, aktivih, konferencah. (8 anketirancev) 

– Skoraj vedno. (1 anketiranec) 

– Govorim vedno enako, če je to hkrati knjižno, je to na nezavedni ravni. (1 

anketiranec) 
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Večina učiteljev (8) govori s kolegi učitelji knjižno samo na raznih sestankih in 

konferencah. 

 

IV. 

 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno? 

– Da. (10 anketirancev) 

 

Vsi anketiranci menijo, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno. 

 

12.1 Zakaj? 

– Drugje se ga nimajo kje naučiti, še na televiziji ni več knjižnega jezika. (1 

anketiranec) 

– Knjižni jezik ima narodnopovezovalno vlogo, povezuje vse Slovence. (3 

anketiranci) 

– Knjižni jezik je univerzalen jezik za Slovenijo, v katerem se lahko vsi 

sporazumevamo brez težav. (3 anketiranci) 

– Zato, da učenci sploh vejo, da je šola kulturna ustanova, da nismo v trgovini ali 

na cesti. (1 anketiranec) 

– Zato, ker ne bodo celo življenje samo v svojem domačem kraju, ampak bodo šli 

po svetu in tam ne morejo govoriti po svoje. (2 anketiranca) 

 

Učitelji so naštevali razne razloge, zakaj bi se učenci morali naučiti knjižnega jezika. 

Večina učiteljev meni, da zato, ker ima knjižni jezik narodnopovezovalno vlogo in ker je to 

jezik, v katerem se lahko vsi Slovenci brez težav sporazumevamo. 

 

12.2 Ali jih k temu spodbujate? 

Vseh deset anketirancev je odgovorilo z DA. 

 

Učitelji so odgovorili, da učence spodbujajo k učenju knjižnega jezika, vendar pa je realno 

stanje malce drugačno. S posnetkov lahko razberemo, da učitelji NE popravljajo učencev 

pri njihovem govoru. Razen učitelja 2, ki je enkrat opozoril enega učenca.  

 

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje? 
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– Da (5 anketirancev), 

– zelo (5 anketirancev). 

 

Vsem učiteljem se zdi pomembno ohranjati narečje. 

 

13.1 Zakaj? 

– Narečje je naša kulturna dediščina in bogastvo našega jezika. (7 anketirancev) 

– S tem ohranjamo stik z domačim okoljem, z družino. (1 anketiranec) 

– To je del naše preteklosti, del naše zgodovine. (1 anketiranec) 

– Narečje je naša materinščina. (1 anketiranec) 

 

Učitelji so navajali različne razloge za ohranjanje narečja. Največ anketirancev pa je 

navedlo razlog, da je narečje naša kulturna dediščina in bogastvo našega jezika. 

 

14. Ali menite, da vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave? 

– Ne (9 anketirancev), 

– včasih (1 anketiranec). 

 

Večini učiteljev preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom ne dela težav. Le en 

anketiranec je povedal, da ima občasne težave. 

 

14.1 Kje vidite vzrok za to? 

Anketiranci, ki so odgovorili z NE, niso komentirali vzrokov. 

Anketiranec, ki je odgovoril z VČASIH, je povedal, da zato, ker že celo življenje živi 

v svojem domačem kraju in poučuje v svojem domačem kraju, tu pa tudi učenci 

govorijo domače in mu zato preklapljanje včasih dela težave. 

 

V. 

 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku? 

– Da (4 anketiranci), 

– ne (4 anketiranci), 
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– ne, in to me je motilo (1 anketiranec),  

– večinoma (1 anketiranec). 

 

Pet anketirancev je odgovorilo pritrdilno, pet anketirancev pa je povedalo, da jih profesorji 

niso opozarjali na govorjenje v knjižnem jeziku. 

 

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku? 

– Da (7 anketirancev), 

– večinoma da, odvisno od predmeta in zahtev profesorja (2 anketiranca), 

– ne (1 anketiranec). 

 

Večina učiteljev je odgovorila pritrdilno. Dva anketiranca sta povedala, da je to bilo 

odvisno od zahtev profesorja. Nekateri profesorji so izrecno zahtevali govorjenje v 

knjižnem jeziku, drugi pa ne. 

 

17. Ali so vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno? 

– Večinoma da, odvisno od predmeta in posameznega profesorja (4 anketiranci), 

– da (4 anketiranci), 

– ne, govorili so v govoru osrednje Slovenije (2 anketiranca). 

 

Večina učiteljev je odgovorila pritrdilno. Štirje anketiranci so povedali, da je to bilo spet 

odvisno od profesorja samega. Dva anketiranca pa sta odgovorila, da profesorji niso 

govorili knjižno, ampak v govoru Osrednje Slovenije. 

 

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? 

Anketirani učitelji so naštevali zelo različne situacije: v službi, na vseh javnih nastopih 

in prireditvah, v drugih večjih mestih, z neznanci in v vseh situacijah z uradnimi 

osebami. 
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4 INTERPRETACIJA  
 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti in popisati, kako primorsko narečje vpliva na 

pedagoški govor v osnovni šoli.  

 

V empiričnem delu sem analizirala podatke z zvočnih posnetkov desetih učni ur in navedla 

odgovore učiteljev iz anketnega vprašalnika. Najprej sem to naredila za vsak posnetek 

posebej, nato pa sem navedla še skupne rezultate, tako da sem izračunala povprečne 

vrednosti podatkov z zvočnih posnetkov in skupaj zbrala vse odgovore iz anketnega 

vprašalnika. 

 

Pri analizi podatkov iz zvočnih posnetkov učni ur sem najprej ugotovila, da učitelji pri 

pouku uporabljajo knjižni jezik (hipoteza 1). Od vseh besed v učni uri učitelji povprečno 

izgovorijo 94,11 % knjižnih besed. Tudi učenci pri pouku govorijo knjižno, vendar manj 

kot učitelji. Od vseh besed v učni uri so učenci povprečno izgovorili 84,56 % knjižnih 

besed. Učitelji pri pouku torej govorijo knjižno, pri pogovoru s kolegi učitelji pa je 5 

anketirancev povedalo, da govorijo narečno, 3 so se opredelili za neknjižni pogovorni jezik 

in 2 za knjižni pogovorni jezik. 

 

Pri analiziranju neknjižnih učiteljevih prvin v odnosnem in spoznavnem govoru sem 

ugotovila, da učitelji, ki pri pouku uporabljajo tudi neknjižne prvine, to počnejo predvsem 

v odnosnem govoru (hipoteza 2). Povprečen delež vseh odnosnih besed v skupini 

neknjižnih učiteljevih besed je 65,5 %, povprečen delež spoznavnih besed pa je 34,5 %. 

Število odnosnih in spoznavnih besed je odvisno tudi od same narave učne ure. O. Kunst 

Gnamuš (1992: 29–30) v raziskavah ugotavlja, da v učnih urah pri učiteljih prevladuje 

spoznavni govor (78,64 %), odnosnega govora pa je manj (21,36 %). Pri učencih pa je 

delež spoznavnega govora še večji. 

 

Analiza neknjižnih besed učiteljev in učencev je pokazala, da učenci pri pouku uporabljajo 

več neknjižnih prvin kot učitelji (hipoteza 3). Povprečna vrednost odstotka neknjižnih 

učiteljevih besed med vsemi učiteljevimi je 5,89 %, povprečna vrednost odstotka 

neknjižnih učenčevih besed med vsemi učenčevimi besedami pa je 15,44 %. Torej, učenci 

za 9,55 % več uporabljajo neknjižni jezik kot učitelji. 
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Pri analiziranju zvočnih posnetkov sem ugotovila, da učitelji pri pouku učencev NE 

opozarjajo na govor v knjižnem jeziku in jih NE popravljajo (hipoteza 4). Med desetimi 

učitelji je samo en učitelj opozoril učenca na njegov govor. To se je zgodilo le enkrat v celi 

učni uri. 

 

Odgovori na 6. vprašanje anketnega vprašalnika (Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših 

urah) v knjižnem jeziku?) so bili različni. Šest učiteljev je odgovorilo pritrdilno, trije so 

odgovorili nikalno, en učitelj pa je trdil, da nekateri učenci govorijo knjižno, drugi pa ne. 

Samo dva učitelja sta na 6. vprašanje odgovorila, da se učenci trudijo. Iz analize posnetkov 

lahko sklepam, da so se na štirih posnetkih učenci trudili govoriti knjižno, na šestih 

posnetkih pa to ni bilo opazno. Iz tega lahko sklepam, da učenci govorijo knjižno le, kadar 

se od njih to izrecno zahteva in pri govornih nastopih, vendar še to ne vsi. Menim, da se 

učenci ne trudijo dovolj govoriti knjižno.  

Učitelji menijo, da se učenci pri pouku ne trudijo govoriti v knjižnem jeziku (hipoteza 5). 

 

Iz odgovorov učiteljev na 12. vprašanje (Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli 

naučijo govoriti knjižno?) lahko ugotovim: vseh deset učiteljev meni, da je pomembno, da 

se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno (hipoteza 6). 

 

Iz odgovorov na 13. vprašanje (Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje?) lahko 

sklepam, da se vsem učiteljem zdi pomembno ohranjati svoje narečje (hipoteza 7). Vsi 

odgovori so bili pritrdilni. Pet učiteljev je poudarilo, da je to ZELO pomembno. 

 

Na podlagi odgovorov na 14. vprašanje (Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in 

neknjižnim jezikom dela težave?) lahko potrdim hipotezo 8: učitelji menijo, da jim 

preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom ne dela težav. Devet učiteljev od 

desetih meni, da jim preklapljanje ne povzroča težav. En anketiranec pa je odgovoril, da 

ima včasih težave. 

 

Hipotezo 9 – učitelje so med njihovim študijem večinoma vsi profesorji opozarjali na 

govorjenje v knjižnem jeziku – lahko zavrnem, saj so na 15. vprašanje iz anketnega 

vprašalnika (Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v 

knjižnem jeziku?) pritrdilno odgovorili le štirje. En anketiranec je povedal, da večinoma 
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da. Pet anketirancev pa je odgovorilo NE, eden izmed teh je povedal, da ga je to tudi 

motilo. 

 

Iz odgovorov na 16. vprašanje (Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v 

knjižnem jeziku?) lahko ugotovim, da so učitelji med svojim študijem govorili v knjižnem 

jeziku (hipoteza 10). Pritrdilno je odgovorilo sedem anketirancev. Dva anketiranca sta 

odgovorila, da večinoma, odvisno od predmeta in zahtev profesorja. En anketiranec pa je 

odgovoril ne. 

 

Iz analize odgovorov na 17. vprašanje (Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah 

ipd.) govorili knjižno?) lahko ugotovim, da je osem anketirancev odgovorilo pritrdilno, od 

teh so štirje rekli, da je to bilo večinoma odvisno od predmeta in posameznega profesorja. 

Dva anketiranca pa sta odgovorila, da ne, da so govorili v govoru osrednje Slovenije. 

Torej, profesorji, ki so učili anketirane učitelje, so po mnenju učiteljev govorili knjižno 

(hipoteza 11). 

 

S temi rezultati lahko potrdim osem hipotez od enajstih. Zavrnila sem hipoteze 4, 5 in 9. 

Predpostavljala sem, da učitelji pri pouku učence opozarjajo na govor v knjižnem jeziku in 

jih popravljajo, vendar jih ne. Predpostavljala sem tudi, da učitelji menijo, da se učenci pri 

pouku trudijo govoriti v knjižnem jeziku, vendar se učenci ne trudijo, razen če se od njih to 

zahteva ali pa če govorno nastopajo. Predpostavljala sem tudi, da so učitelje med njihovim 

študijem večinoma vsi profesorji opozarjali na govorjenje v knjižnem jeziku. Polovica 

učiteljev je odgovorila pritrdilno, polovica pa ne. To hipotezo bi bilo potrebno še bolj 

raziskati. Tudi za preostali dve hipotezi velja, da bi bilo potrebno še nadgraditi raziskavo, 

vzeti večji vzorec sodelujočih v raziskavi, da bi lahko dobila točnejše podatke.  

 

Zanimivo bi bilo tudi narediti raziskavo, v kateri bi primerjali govora učiteljev slovenščine 

in učiteljev ostalih predmetov, ter raziskavo, v kateri bi primerjali govor učiteljev 

razrednega pouka in učiteljev predmetnega pouka. Dobro bi bilo tudi raziskati, ali tudi 

sama starost učencev vpliva na zmožnosti govorjenja v knjižnem jeziku. Vsekakor pa bi 

podobno raziskavo, kot sem jo sama naredila, lahko izvedli tudi za druga narečja. 
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5 ZAKLJU ČEK 
 

V raziskavi sem ugotavljala, kakšen vpliv ima primorsko narečje na pedagoški govor v 

osnovni šoli.  

 

Ugotovila sem, da ima primorsko narečje vpliv na pedagoški govor v osnovni šoli. Učitelji 

in učenci pri pouku govorijo večinoma v knjižnem jeziku. Učenci pa pri pouku uporabljajo 

več neknjižnih prvin kot učitelji. Učitelji uporabljajo neknjižne prvine predvsem v 

odnosnem govoru. 

 

Presenetilo me je dejstvo, da učitelji pri pouku ne opozarjajo učencev na knjižni govor in 

jih niti ne popravljajo. Nekateri učenci so tudi pri govornem nastopu uporabljali veliko 

neknjižnih besed. Učenci se pri pouku ne trudijo posebej govoriti knjižno. To je pokazala 

tudi analiza posnetkov. Le na štirih posnetkih je bilo opazno, da so se učenci trudili 

govoriti knjižno. Sklepam, da je to odvisno od vrste učne ure, v treh posnetkih od štirih so 

imeli govorne nastope. Pomembno pa je tudi, kakšen zgled učencem daje učitelj in kakšne 

so njegove zahteve. 

 

Zanimivo je tudi dejstvo, da se učiteljem zdi pomembno, da se učenci v osnovni šoli 

naučijo govoriti knjižno, hkrati pa se jim zdi zelo pomembno tudi ohranjati svoje narečje.  

 

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da učitelje med njihovim študijem niso vsi 

profesorji opozarjali na govorjenje v knjižnem jeziku. Med študijem pa so učitelji 

večinoma govorili v knjižnem jeziku. Tudi profesorji, ki so učili anketirane učitelje, so 

večinoma govorili knjižno To je bilo po njihovem mnenju odvisno od profesorja in 

njegovih zahtev. 

 

Znanje našega knjižnega jezika je zelo pomembno. Pomembno pa je tudi ohranjati 

bogastvo našega jezika – naša narečja. Ključnega pomena pa je, da vemo, kdaj uporabljati 

knjižni jezik in kdaj neknjižne zvrsti. Dobro moramo poznati ne le knjižni jezik, temveč 

tudi okoliščine sporazumevanja v eni in drugi zvrsti jezika. Osnovna šola učencem daje 

znanje knjižnega jezika, ki je pozneje podlaga za tisto zanje, ki ga nadgradijo v srednji šoli 

in eventualno na univerzi. Učiteljeva vloga je pri tem izrednega pomena. S svojim 
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zgledom, s strokovnim in didaktičnim znanjem lahko učitelji in bodoči učitelji poskrbimo, 

da osnovnošolsko znanje ne bo le podlaga, temveč trden temelj. 
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7 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: USTNI ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

I.  

1. Ali pri pouku govorite v knjižnem jeziku?  

2. Ali pri pouku govorite predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku?  

3. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorite v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku?  

4. Ali pri pouku govorite tudi v neknjižnem jeziku? 

4.1 Če da, ali pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku?  

4.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorite v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku?  

4.3 Če da, katero narečje je to?  

5. Ali bi lahko navedli nekaj razlik med slovenskim knjižnim jezikom in svojim 

narečjem?  

5.1 Če da, jih, prosim, navedite.  

 

II. 

6. Ali učenci govorijo pri pouku (pri Vaših urah) v knjižnem jeziku?  

7. Ali pri pouku govorijo predvsem v zbornem knjižnem jeziku ali v knjižnem 

pogovornem jeziku?  

8. Ali bi lahko določili, kdaj (v kateri situaciji) v u čni uri govorijo v zbornem 

knjižnem jeziku in kdaj v knjižnem pogovornem jeziku?  

9. Ali pri pouku govorijo tudi v neknjižnem jeziku?   

9.1 Če da, ali pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem pogovornem jeziku?  

9.2 Če da, kdaj (v kateri situaciji) pri pouku govorijo v narečju ali v neknjižnem 

pogovornem jeziku?  

9.3 Če da, katero narečje je to?   

 

III. 

10. V kateri jezikovni zvrsti v šoli predvsem govorite s kolegi učitelji?  
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11. Kdaj (v kateri situaciji) s kolegi učitelji govorite knjižno?  

 

IV. 

12. Ali menite, da je pomembno, da se učenci v šoli naučijo govoriti knjižno?  

12.1 Zakaj?  

12.2 Ali jih k temu spodbujate?  

13. Ali se vam zdi pomembno ohranjati narečje?  

13.1 Zakaj?  

14. Ali menite, da Vam preklapljanje med knjižnim in neknjižnim jezikom dela 

težave?  

14.1 Če da, kje vidite vzrok za to?  

 

V. 

15. Ali so Vas profesorji med Vašim študijem opozarjali na govorjenje v knjižnem 

jeziku?  

16. Ali ste med študijem (npr. na vajah ipd.) govorili v knjižnem jeziku?  

17. Ali so Vaši profesorji (npr. na predavanjih, vajah ipd.) govorili knjižno?  

18. V katerih situacijah v svojem življenju govorite knjižno? 
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PRILOGA 2: BESEDILA POSNETKOV 
 
Besede, ki so v prepisih posnetkov zapisane krepko, so neknjižne besede ali besede, ki so 
neknjižno izgovorjene.  
»U« je učitelj in »u«je učenec. 
Zapisi so narejeni po zvočnih posnetkih in so napisani dobesedno. Nerazumljivi ali nerazločni deli 
so zaznamovani s tremi pikami (…) in/ali z vprašajem (?). Poleg manj razumljivih besed je v 
oklepaju knjižna ustreznica. 
 

Besedilo posnetka številka 1 
 
Razred: 5. 
Predmet: matematika 
  
POTEK URE: 
 
U: Ne boš prav nič motla. Mi bomo prov normalno delali, tako kot delamo vedno … 
Zdej bomo najprej pogledali domačo nalogo. Ste znali? 
u: Ja. 
U: Ja? Ste meli kje težave? 
u: Ne. Ma ne. 
U: Ste potrebovali kəkšno pomoč?  
u: Ne. 
U: Ja? Ne? Vsi ste znali vse naloge, nobene pomoči? Kj ə si pa računal? A tisto nisi znal? Kj ə si pa 
račune delal? Aha. In tu, samo odgovore? Bomo tiste tri tekstne naloge previərli , ne. Bomo 
prebrali in potem prebrali rešitve. Bomo vidli , kako ste jih reševali. Dej, Mateja, prosim začni. 
u: Izračun … Reši naloge. Nik je šel k babici na praznovanje pred enim tednom, takrat je bila 
sreda. Vrnil se bo čez trinájst dni. Kateri dan v tednu se bo vrnil? 
Vrnil se bo v sredo. 
U: Je to v redu? 
u: Ne. 
U: Ne! 
U: Vrnil se bo v torek. Ker koliko dni ima teden? 
u in U istočasno: Sedem. 
U: In če je šou na sredo in se bo vrnil čez trinajst dni … 
u: Je skor dva tedna.  
U: Je skoraj, ma ni ne. Sreda bi bilo čez štirinajst dni. 
u: (Učenec nekaj govori – nerazumljivo.) En dan manjka. Ma pole je … torek. Če j  (je) šou v 
srejdo pole je en dan … 
U: Təku. 
u: Tim vsako minuto posadi dve sadiki. Koliko sadik bo posadil v eni uri? Dva krat šesdeset je sto 
dvajset. V eni uri bo posadil sto dvajset sadik. Ja. 
U: Je v redu? Ja. 
u: Na eni paleti je osminsendeset opek. Miha pozida eno paleto opek v treh urah in osemnajstih 
minutah. Koliko časa bo porabil za pet palet opek? Ja, za pet palet bo porabil šestnájst ur in 
štirideset minut. 
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Ne, trideset minut. 
U: Kaj trideset minut? 
u: Šesnajst ur in trideset minut. 
U: In kako ste to izračunali?  
u: Jəzt, jəzt (jaz)! 
U: Kako ste to izračunali? Kar tako? 
u: Tri ure, tri ure kra… 
U: Ne vidim kəkšnih nobenih posebnih računov jəzt. Maruša!  
u: Jəzt sem najprej tri ure in osemnajst minut pretvorla  v minute in je ratəlu sto osemindevedeset 
minut. 
U: Ja. 
u: Potem sem zmnožila s pet in mi j  pršlu devetsto devedeset minut in potem še deljeno šest, je 
šestnájst ur in trideset minut. Ja. 
U: Ja. Si spet spremenila v ure in minute. Ne? Ja. Tako. 
u: Matej med počitnicami pomaga pri gradnji hiše. Vsak dan dela tri ure in štiri minute. Koliko 
časa bo delal v avgustu? 
Sto štiriinosemdeset deljeno enaintrideset je enainšestdeset, ena ostane. V avgustu bo delal 
enainšestdeset ur in eno minuto. 
U: Ste tako dobili? 
u: Ne. Jəzt sem dubu … 
U: Sploh ni blo prav. No, kəku (kako) si ti naredu račun? 
u: Sto štiriinosemdeset minut deljeno enaintrideset je pet tisoč sedemsto štiri minute in sem 
pretvoru . Petindevedeset ur in štiri minute. V avgustu bo delal petindevedeset ur in štiri minute. 
Ja. 
U: Ja, tu je blu malo račun tak, kr  ste delili z enaintrideset, ne. Ti, kje si to računal? Simon? Nikjer 
nobenih računov. Kako si to nalogo delal? Ti si vse na pamet delal naloge? 
u: Ja. 
U: A kr  na pamet znaš? No, potem bomo pa pr  tabli tu rešli, ne. Kr  neki ste napisali rezultate. Ne 
moreš na pamet tega zračunat. Se ne da, Simon. Glej. Ne more bit  sam odgovor pri temu. In od 
kje si kar napisal? Al  prepisal od koga? 
u: Nisem prepisaval. 
U: Kar na pamet, tku  ku se ti je malčk zdelo? Po občutku? Brez računanja. In še marsikdo drugi 
ne… Kdo se danes javi? 
u: Dva se morsta javt . Jəzt sem včeri. 
U: Neč ne bomo dva. Ja, eden. No, potem bomo pa enga poklicali, ne. Sej smo tku  zmenjeni? Če 
se nihče ne javi, enga pokličemo. 
Dežurni, ste napisali datum? 
u: Ja. Ne.  
U: Kje? Ga ne vidim. Kətierega marca smo danes? 
u: Šestega, sedmega. 
U: Andraž?  
     Tudi vi zapiš… zapisujte račune v zvezek, ne. 
     Kdo je bil nazadnje vprašan? 
u: Jəzt. 
U: Aha, potem je v redu. 
Šeststo oseminsendeset tisoč osmsto šestinosemdeset.  
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Šeststo oseminsendeset tisoč osmsto šestinosemdeset … minus dvesto štiriintrideset tisoč devetsto 
šest. Dvesto štiriintrideset tisoč devetsto šest. 
u: Šest, plus koliko je šest, je nič. Nič, plus koliko je osem, je osem. Devet, plus koliko je 
osemnajst, je devet, eno dalje, pet plus koliko je osem, je tri, tri, plus koliko je sedem, je štiri, dva, 
plus koliko je šest, je štiri. 
U: Aha. Dej mi to število zaokroži na deset tisočice. 
u: Desettisočice. Štirideset tisoč? Ja. 
U: Preberi število, kətero število maš. 
u: Štiriinštirideset tisoč devetsto osemdeset. 
U: Ma ne. Preberi celo število. 
u: Štiristo triinštirideset tisoč devetsto osemdeset. 
U: No, ma to celo število zaokroži na deset tisočice, ne. 
u: Štiristo štirideset tisoč.  
U: Tako, ja. Ne smeš pozabit štiristo štirideset tisoč, ne. Štiristo štirideset tisoč. Gremo naprej. 
Tristo triindvajset krat sedemindvajset.  
u: Dva krat tri je šest. Dva krat dva je štiri. Dva krat tri je šest. Sedem krat tri je enaindvajset, dva 
dalje. Sedem krat dva je štirinajst, plus dva je šestnajst, ena dalje. Sedem krat tri je enaidvajset plus 
ena, je dvaindvajset. Šest plus šest je dvanajst, ena dalje, dva, dva plus, tri plus štiri je sedem, dva 
plus šest je osem. 
U: Kətero število bi bilo za tisočico večje od tega števila? 
u: Tisočice. Devet tisoč sedemsto enaindvajset.  
U: V redu. Dobro. 
     Osem tisoč devetsto petinsedemdeset deljeno sedem. 
u: Osem. 
U: Osem tisoč devetsto petinsedemdeset deljeno sedem. Osem tisoč devetsto petinsedemdeset. 
Deljeno sedem. 
u: Sedem, osem gre enkrat, ostane ena. 
U: Ena. 
u: Sedem v devetnajst gre dvakrat, ostane pet. Pripišemo sedem. Sedeminpetdeset gre … osemkrat. 
U: Aha. 
u: Ostane ena. 
U: Res? 
u: Nje (ne). 
U: Osem krat sedem je … ? 
u: Petinšestdeset. Nje. Šestinpetdeset. 
U: Šestinpetdeset, ja. 
u: Šestinpetdeset … 
U: Aja, prej si reku, da ostane ena. Ja, ja, ja, v redu, ja. Oprosti. 
u: Pripišemo pet. Sedem plus petnajst je dvakrat. 
U: Ja. 
u: Ostane ena. 
U: Aha. Dobro, no. In kaj se ti zdi ta tvoja razporeditev po tabli? Te številke in tku? Je v redu? Ja. 
Malo moramo to pogledat, ne kar tku  pisat in ocenit, kolk  veliko napišemo. 
V redu, sámo. Pri tem govorimo sedem v osem, sedem v devetnajst. Mi rečemo devetnajst deljeno 
sedem je in potem povemo, ne. To smo si sámo pomagali, da smo … Najbrž ste se tku  učili. 
Dobro. V redu. Zdej pa zapiši. Pet dekagramov, tri grame je koliko gramov? Je koliko gramov? 
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u: Je triinpedeset gramov. 
U: Ja. 
Koliko je pa pretvornik med kilogrami in tonami? 
u: Pretvornik. Sto. Sto ja. 
U: Se pravi, kako bi povedal? Koliko kilogramov je ena tona? 
u: Ena tona je sto kilogramov. Nje. Ja. 
U: Ena tona je, Andrej. 
u: Tisoč. 
U: Tisoč. Je tisoč pretvornik, ja. 
No, zdej pa napiši. Pet decimetrov, sedem milimetrov. Pet decimetrov. Oznaka za decimeter je … 
u: Dm. 
U: Hvala, Maruša. Si ti vprašana? No, potem … 
u: Pet decimetrov in … 
U: Sedem milimetrov. 
u: Je … (nerazumljivo) 
U: Res? 
Kolk ? 
u: Je petsto sendeset milimetrov. 
U: Sendeset? Če maš sedem milimetrov? Kako si moraš spremenit? Petsto sedem milimetrov, ja. 
Zakaj si zdej to popravu? Zakaj si zdej to popravu? No, kr  v redu, sej je v redu, ne, milimetrov. 
In tisti milimeter kəku pišemo? A se odloči. Ali boš pisal z malimi tiskanimi črkami ali pa z 
malimi pisanimi. S katerimi? Tako, tako. Dva m-ja sta pisana, ja. Dva tiskana, pač … Dobro. Zakaj 
si si potem popravu? Petsto sedem. Prej si reku sedeminpetdeset in potem petsto sedem. Kətiəra 
merska enota manjka tu vmes po vrsti, če bi šli? 
u: Centimetri. 
U: Centimetri. In kolk  je pretvornik med milimetri in centimetri in centimetri in decimetri in metri? 
U in u: Med decimetrom in centimetrom je … 
u: Deset. 
U: Ja. 
u: In med centimetrom in milimetrom je tisoč. 
U: Med centimetrom in milimetrom? 
u: Tudi deset. 
U: Tudi deset, ja. Se pravi, da potem je med decimetrom in milimetrom, ker so spuščeni centimetri, 
sto, ja. Dobro. 
Zdej boš pa še narisal premico m v poševni legi, premico m v poševni legi. Ja. In na to premico m 
nariši pravokotnico, pravokotnico v. Ja. Ja. Zdej mi pa povej, kako si ležita te dve premici. 
u: Pravokotno. 
U: Ja, kako bi lepo matematično povedal? 
u: Premica v je pravokotna na premico m. 
U: Ja, zdej si povedal, zdej pa še to zapiši, matematično zapiši. Kaj pa, če bi premici v naredu še 
eno vzporednico? A kar tku boš naredu vzporednico? Kəku boš naredu vzporednico? 
u: Vzporednico… 
U: Ja, no, nariši jo. Misliš, da bo res vzporedna, če boš tku  naredu? Kar tku  prosto nardiš 
vzporednico? Ja, ob eno izmed teh črt moraš postavit, ja. Tku  ja. No, zdej označi še to premico, 
kar po svoje, eno črko. Ne, ne, sam označi jo, ja. In zdej mi povej, v kakšnem odnosu sta pa 
premica, premici v in a? 
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u: Premica v in a sta vzporedni. 
U: V redu. Dobro, Andraž. Sej v redu znaš, sámo mal te je treba opozarjat na te stvari, ne. Sej 
tudi lepo si sešteval, množil, delil … Təm pri tistem pretvarjanju malo, ne. Te je treba opozorit pr  
teh stvareh in mal pazi na razporeditev. Kr  mi pišemo z vrha navzdol in od leve proti … 
u: Desni. 
U: Ne pa kar tku  mal mešano, sem pa tja. Bomo dali štiri. Prov?  
u: Ja. 
U: Dobro. 
Zdej boste vzeli pa učbenike in mi mamo za rešit še nekaj nalog iz učbenika, za dokončat. 
Dežurni, prosim, pridi zbrisat tablo. 
Kiro  nalogo še nismo rešili? 
u: Devetnajst … 
U: Aha. Ta naloga je matematični problem, ne in boste vidli , boste poskusli malo rešit. Eden bo 
prebral na glas nalogo, potem nekaj časa bomo počakali, boste poskušəli  mal rešit in potem bomo 
razložili. Nik, prosim, preberi nalogo. 
u: Manica ima pet let manj kot Urša. Skupaj sta stari petindvajset let. Koliko let ima Manca in 
koliko Urša? 
U: Vsak nej vzame zvezek svoj in nej napiše odgovor, ali pa če potrebuje račun mogoče za to 
nalogo. 
Nč ne vidim v zvezkih. 
u: Sem. 
U: Odgovor? Koliko moramo ugotovit, koliko je stara Manca in koliko Urša? 
u: Jəz sem že. 
U: Ste izračunali? 
u: Ja. 
U: Aljaž, kej si ti napisal? 
u: Manca ima deset let, Urša pa petnajst let. 
Ja, ja, ja. 
U: Koliko je to skupaj? 
u: Petindvajset let. 
U: Ja. In kəku si pršu do tega rezultata? 
u: Zərəd tega, zərəd tega k sem pršu tku  kr … J Manca tistu… Manca je pet let mlajša kot Urša 
in vanidve (onidve) bi, vanidve sta skupaj stari petindvajset let in puole sem provu z računam 
deset in petnajst in mi j  ratəlu petindvajst. 
Jəz sem pa petindvajst, sem odštel piet lejt , k muora bet starejša in jn  puole mi j  ratlu  dvajst in 
sem dal deljeno dva in j  ratəlu desiət in pole sem še pet prštel. 
U: Aha, ja, ja. To je matematični problem in ta matematični problem rešimo z enačbo. A se 
spomnete vi enačb? Kaj so enačbe? Mi napišemo, enačba ima en neznani člen, ne, tudi. Se 
spomnete teh enačb, ko smo pisli: a plus pet je trideset, recimo. Potem kəku smo rešli to enačbo? 
Kəku smo rešli enačbo? Kəku smo zapisali? A je, ker a ne poznamo. A je trideset minus pet, ja. In 
potem smo rešli. A je petindvajset. No, zdej vam bom samo malo pokazala, kako bi lahko to 
nalogo rešli z enačbo. In izhajamo iz naloge. In kaj vemo? Kətiəri  podatek vemo najprej? Preberi 
še enkrat nalogo, Nik, prov začetek. 
u: Manca ima pet let manj kot Urša. Skupaj sta stari petindvajset let. 
U: Ja. A vemo, kolk  je stara Urša? 
u: Ne. 
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U: Ne. In če mi en podatek ne vemo, ga ne poznamo, ga zapišemo z eno črko. Se pravi, Urša je 
stara a. Je tako? Ker ne vemo. Al  pa koliko bi lahko napisali? Sej to je isto kot koliko.  
u: Iks. 
U: Al  pa iks. Ja. Iks al pa a al karkoli, ne vemo. A Manca je pet let mlajša. Se pravi, Manca, Urša 
je a, plus a, plus … minus pet. A je tako? Ta je stara in obe te dve skupej, ta plus ta. Urša in Manca 
sta stari petindvajset. A vidite, da mamo enačbo ne, təm? Zdej, kr  je sam seštevanje nam ni 
problem. Tuki  mamo a plus a, minus pet. A plus a lahko seštejemo, ker so iste? 
u: Ja … 
U: A plus a. Kolk  bo? 
u: Nič. Dvajset. 
U: A ni dvakrat a? A plus še en a. Sta dva a-ja. Je tako? Je dvakrat a. 
u: Ja. 
U: Lahko napišemo: dva krat a, minus pet, je petindvajset. Tega vam ni potrebno pisat. In zdej 
pogledamo. Imamo isto enačbo. Tega mi ne vemo. Təku kot tu, ko smo meli. In potem imamo, dva 
krat a je petindvajset minus pet. J tako? 
u: Ja.  
U: In potem, kaj dobimo? Dva krat a je dvajset. In zdej kolk  bo pa enkrat a, če je, spet mamo eno 
enačbo. Dva krat a, ja. Enkrat a je deset in zdej poglejmo. Če vstavimo. Urša je bila stara… ne. 
Manca je bila stara … 
u: Deset let.  
U: Ja in ta pa… 
u: Urša pa petnajst. 
U: Tako in smo dobili. Dobro. Kr  to je deset in petnajst, ja. V redu. Dobro. No, zdaj pa greste k 
naslednji nalogi. 
u: Dvajseta naloga. Učenci so tekmovali v krosu. Start je bil ob deseti uri. Proga je merila osemsto 
metrov. Zmagala je Ajda s časom deset minut petintrideset sekund. Drugi je bil Aljaž s časom 
enajst minut in pet sekund, tretji pa Domen s časom trinajst minut in štirideset sekund. 
U: V redu. 
u: Aha, še vprašanje. Kdaj so posamezni tekmovalci pritekli na cilj? Koliko prej kot Domen je 
pritekla v cilj Ajda? Koliko je Domen zaostal za Aljažem? 
U: Ja zdej ne moremo mi na vse … Po vrsti bomo šli odgovarjat. Kar prvo vprašanje odgovori. 
Kdaj … 
u: Kdaj so posamezni tekmovalci pritekli na cilj? Ajda je pritekla u desetih minutah petintrideset 
sekund … 
U: Ne, kdaj so pritekli na cilj, ne v kolikih, ne. Kdaj se je, kdaj so začeli tekmovat? Start je bil ob 
deseti uri. Se pravi, Ajda je pritekla ob … 
u: Jəz vem.  
Deseti … 
Ob deseti uri, deset minut in petintrideset sekund. 
U: Tako. Deseti uri, deset minut in petintrideset sekund. Ja, ko je bla ura tolk…  
u: Aljaž je, Aljaž je s časom, ob deseti uri, enajst minut in pet sekund. 
U: Ja. 
u: In Domen s časom desetih. 
U: Ma ne, je pritekel, ne s časom. 
u: Je pritekel ob … 
u: Ob deseti uri enajst minut in štirideset sekund. 
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U: Ja, dobro. B. 
u: Koliko prej … 
U: Ne, ne, naprej. 
u: Koliko prej kot Domen je pritekla v cilj Ajda? 
U: Kako bomo zdej to zračunali? Kolk  časa je tekla Ajda? 
u: Deset minut in petintrideset sekund. 
U: In? Domen, je teku? 
u: …. 
U: Ja, in kaj moramo zdej nardit ? 
u: Vd (od) trinajst minut in štirideset sekund muərmo odštet dəsiət minut in petintrideset sekund. 
U: Ja, no to nardite, da boste dobili, koliko prej. Razliko poiščemo, ne. 
u: A lohk bi najprej zaokrožli in pole bi še odšteli. 
U: Ja, zakaj bi to naredili? Zakaj bi to delali še na dolg način? Kolk  je razlika? Deset minut in 
petintrideset sekund in enajst minut in … 
u: Razlika je… 
U: Ja. A ste napisali kej račun? Al  vi to vse na pamet počnete? Kaj pa potem čakate? Da js 
napišem na tablo in da vi samo prepišete. 
Kaj moramo odštet, se pravi ? Enajst minut in kolk  sekund?  
u: Petintrideset sekund. 
U: Petintrideset sekund. Minus … 
u: Deset minut in petintrideset sekund. 
U: Kej  mi odštejemo od večjega časa manjši čas, manj časa al obratno? 
u: Od večjega manjši. 
U: Kdo je več časa teku? 
u: Domen. 
U: Domen. Kolk  minut je teku Domen? No, in potem, zakaj mi potem narekujete to? Kaj bi mogli 
mi narekovat? Od trinajst minut in štirideset sekund moramo odštet Ajdin čas. 
u: Deset minut … 
U: Taku, deset minut in petintrideset sekund. In to izračunamo, ne. Tu niso ne vem računi kəkšni, 
da se jih ne bi dalo na pamet zračunat. A lahko zračunamo? 
u: Ja. 
U: No, kolk  j  tu? 
u: Jəz vem … Tri minute in pet sekund. 
U: Ja, kəku? Dej postopoma.  
u: Vd trinajst minut minus dəsiət (deset), j  tri minute in vd štirdeset minus petintrideset, je pet 
sekund… 
U: Ja. Kəku pa mate vi zapisane te čase v vaših učbenikih?  
u: Dvopičje. 
U: Dvopičje, ja. Tako kot na uri digitalni, ko pogledamo, imamo le, nam pokaže le čas, dve pikci  in 
potem naprej sekunde. Ampak, če mi tako računamo bolje, da zapišemo, tako da vemo, kaj so 
minute in kaj so sekunde. Dobro, imamo še kəkšno vprašanje, še zadnje. Urška. 
u: Koliko je Domen zaostal za Aljažem?  
U: Aha. Kaj pa mamo zdej? Mormo  zračunat še razliko med… 
u: Domnom in Aljažem… 
U: Glej, Aljaž je mel čas enajst minut in pet sekund, Domen pa trinajst minut in štirideset sekund. 
Kaj boš zdej nardila? 
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u: Trinajst minut in štirideset sekund minus enajst minut in pet sekund. 
U: Taku. No, še to zračunajte.  
u: Jəzt sem. 
Jəzt vem. 
Jəzt sem. 
Koliko je Domen zaostal za Aljažem? Domen je za Aljažem zaostal eno minuto in petintrideset 
sekund.  
Ne, ne, ne. 
Lohku  jəzt?  
U: Valentina!  
u: Dve minuti piətintrideset sekund. 
Ja, ja. 
U: Kəku ste zračunali?  
u: Ja, jəzt vem. 
U: No, dej. Kəku si računala? 
u: Štrnajst minut minus enajst minut je dvej minut . In štirideset sekund minus pet sekund je  
petintrideset sekund. 
U: Ja. Kako si pa ti zračunal? Ja sej si zračunal, dve minuti in petintrideset sekund.  
u: Petintrideset ne petinpedeset sekund. 
Ja. 
U: Je v redu ja. Dobro. Naslednja naloga, Anja.  
u: …. Kaj to pomeni?  
U: Kej  ste tko tiho? Po navadi niso, ne. Anja. Kej  ne veš, kej bi to pomenlo? Ne? Še enkrat 
preberi. 
u: Romeo … 
U: Romeo in Julija, ne Romeo. 
u: Romeo …Juliji: vsak trenutek brez tebe je kot večnost. Kaj to pomeni? 
U: Kaj to pomeni, vsak trenutek je kot večnost? Ni pomembno, kdo je kej reku, ampak ta besedna 
zveza. 
u: De tiskr ət kədr  j  brez nje, de se cejt vlejče. 
U: Aha, da se čas vleče, ja. Še kaj? Še kəšna razlaga? To je ena prispodoba, ne. Rečemo tudi mi, 
ne. Kdaj se nam čas vleče? Kdaj je cela večnost?  
u: Kədr  nəm je dolgčas. 
U: Ko nam je dolgčas, ne? Če kej čakamo, ne. A je večnost tudi časovna enota?  
u: Ja. 
U: A je trenutek tudi časovna enota?  
u: Ja. 
U: Ja, ampak ni določena. Z njo izražamo čas, vendar ni določena, ne, ena minuta, točno vemo. 
Kolk  sekund je ena minuta?  
u: Šesdeset sekund. 
U: Šesdeset sekund. Kaj pa ena ura? Kolk  je minut? 
u: Štirindvajst . 
Šestdeset. 
U: Nisem rekla dve, ena sem rekla. Je spet šesdeset minut. Kolk  ur je pa en dan?  
u: Štirindvajst . 
U: Kolk  dni je pa en mesec?  
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u: Enaintrideset, trideset. 
U: Ja, izjema je mesec … 
u: Februar. 
U: Kaj pa leto, koliko mesecev je?  
u: Dvanajst. 
U: Dvanajst mesecev. Vse je točno določeno, ampak če rečemo trenutek. A je trenutek tud točno 
določen?  
u: Ne. 
U: Ne. Kšn trenutek je mal daljši, nekater pa mal krajši. Ampak trenutek, a je to dolga časovna 
enota al kratka? Kaj se vam zdi? Trenutek?  
u: Kratka. 
U: Kratka. Ck mine trenutek, ne.  
u: Večnost je pa dolga. 
U: Večnost je pa dolga, dolga, dolga. Večnost, ne. Če mormo kej čakat in nam je dolgčas, se nam 
zdi cela večnost. Rečemo ni ne konca, ne kraja tega, ne. Dobro, v redu. Zdej bomo še nekaj nalog 
nardili . Malo s pretvarjanjem mer. Jəzt sm zdej dobila en zvezek. Bomo … 
u: Učitelca, a loh … 
U: Poslušajte. Boste zapisali eno nalogo. 
Mladi planinci so včeraj hodili tri ure, osemnajst minut. Danes pa dve uri in štirinpedeset minut.  
u: Gospa R******, dəns še do kuonca nejsmo pršli . 
U: Pika. Koliko časa so hodili skupaj dva dneva? 
u: Dva dneva? 
U: Ja. 
Koliko časa so hodili skupaj dva dneva? Še enkrat preberi nalogo, Erik. 
u: Mladi planinci so včeraj hodili tri ure, osemnajst minut. Danes pa dve uri in štirideset minut. 
Štirinpedeset minut. 
U: Nisem rekla štirinpedeset minut? Ja. 
u: Koliko časa so hodili skupaj dva dneva? 
U: Kəko bomo to izračunali? 
u: Tri ure, osemnajst minut.  
U: Kaj bomo nardili ? Erik, Erik! 
u: Tri ure in osemnajst minut plus dve uri in štirinpedeset minut. 
U: No, zračunajte.  
u: Jəzt vem. 
Lohku j əzt. 
U: Lahko zračunamo pisno, lahko pa tudi ustno. Ja.  
u: Pet ur in dvainsedemdeset minut. 
U: Ja, to je zdej že v redu, pet ur in dvainsedəmdeset minut, ampak kaj …. 
u: Dvainsendeset minut j  šiəst ur in dvanajst minut. 
U: Tku , pretvormo ja. Če smo tku  zpisali, zračunamo posebej minute, seštejemo in posebej ure. 
Se pravi, tu ste rekli, da ste dobili dvainsedəmdeset minut in pet ur. In potem to je… ker vemo da, 
dvainsedemdeset minut je ena ura in dvanajst minut, gre səm ena ura, se pravi je šest ur, ostane 
nam dvanajst minut. Vedno povemo tako. Ne rečemo, ja mi smo pa potovali pet ur in štiristo 
trideset minut, ker potem nimamo občutka. Tiste ure moramo pretvorit  v minute. Minute v ure in 
potem imamo bolj občutek.  
u: Loh pa tud zaokrožimo. 
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U: Ja, ja, tako. Rečemo okrog, malo več kot tolk  ur, malo manj kot tolk  ur, ne, če povemo, 
zaokrožimo. Dobro, no zdej bomo še nekaj takih seštevanj zapisali. 
Zapišite: tri ure štiriindvajset minut, plus pet ur trideset minut. In še en račun. Boste potem 
izračunali. Sedem ur enainpedeset minut plus osem ur in petnajst minut. Zračunajte!  
u: Lohku  jəzt? 
U: Alen, pridi hitro h tabli zračunat prvi račun. Si zračunal že, ti, oba? Ja. No, dej, dej, hitro h 
tabli, oba hkratu  zračunajta, da previermo. Kr  potihoma zračunajta. 
Je v redu, ste tako zračunali? Je bilo potrebno kəkšno pretvarjanje? Ne, ker ni štirinpedeset minut 
ni ena ura, ne.  
Ti pa si … 
u: Mogu pretvort .  
U: Mogu pretvort , ja. Zakaj?  
u: Ker je šieset minut ena ura. 
U: V redu, dobro. Za domačo nalogo vam bom potem razdelila liste. Jutri še ponavljamo in potem 
v petek pišemo, ne, preverjanje. 
u: … 
U: A, super, ja. Bomo potem pogledali. 
 

 
Besedilo posnetka številka 2 
 
Razred: 8.  
Predmet: slovenščina 
 
POTEK URE: 
 
U: Jutri vas čaka kulturni dan. Jana, zaupaj nam, kam bomo šli? Osveži nam spomin. 
u: Jutri si bomo ogledali predstavo o Simonu Gregorčiču in še znamenitosti si ogliedət. 
U: To si slišala z obvestila, ja. Nič kaj več od tega nisem povedala, zato bom zdej na hitro. Na 
gledališko predstavo bomo šli v Renče. In bomo v Renčah začeli kratek izlet po Gregorčičevi 
spominski poti. V Renčah bomo začeli in bomo končali v Gradišču nad Prvačino. Jan, preden 
nadaljujem, kaj je bilo za domačo nalogo? 
u: Nejsm vejdu, de iməmo dəns (danes) tu in nejsm naredu. 
U: A nisi naredu? 
u: Drgač je blu pa za prebrat  življenjepis vd Simona Gregorčiča. 
U: Ja, zdej glede na to, da si že v sedmem razredu izvedu marsikaj o Simonu Gregorčiču, si si 
zapomnu kaj iz njegovega življenja al pa dela? Tudi, če nisi prebral tistega, kar sem naročila. Kaj 
veš kəkšno zanimivost o Simonu Gregorčiču? Kaj veš? 
u: Je bil slovenski pisatelj … 
U: Kaj je bil? Slovenski pisatelj al slovenski pesnik? 
u: Pesnik, pesnik. 
U: Gašper, kaj veš ti iz njegovega življenja? Si prebral za domačo nalogo, kar sem naročila? 
Aha… 
No, kaj veš ti iz njegovega življenja? Kətiəro pesem ste brali v sedmem razredu? Patricija? 
u: Soči. 
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U: Soči. Kaj pove ta pesem? Leja. Jan. No, pa povej kratko vsebino te pesmi. O čem govori? Koga, 
kaj opisuje pesnik v tej pesmi? Soči. 
u: Krvava bo tiekla. Nejk vd vode. Kəku bo kri tiekla… 
U: Komu je namenjena ta poezija? Že sam naslov ti pove. 
u: Soči. Reki. 
U: Kətiəri ? Soči. No in koga opeva v tej pesmi?  
u: Sočo. 
U: Sočo. Kako rečemo taki pesmi, v kateri pesnik nekoga hvali, nekoga opeva, nekaj hvali, nekaj 
opeva? 
u: Hvalnica. 
U: Hvalnica ali oda. Poznate še kəkšno drugo odo?  
u: Oda radosti, evropska himna. 
U: Znaš zapet, Jan? 
u: Səveide. 
U: Mitja, poznaš besedilo? Jana? 
u: … hčerka ti elizijska … 
U: Tvoje čare naj stopinja vodi, o božanstvena. Zdej, prepričana sem bla, de ste prebrali, kar sem 
naročila za domačo nalogo, zato sem vam danes pripravla  en kratek kviz na temo Simon 
Gregorčič. 
Žan Kobal. 
u: Kej  je? 
U: Kaj veš ti iz življenja Simona Gregorčiča? 
u: De j  bil slovenski pesnik. De j  nəpisu mnogo pesmi. 
U: Poznaš kakšno od njih, razen pesem Soči? 
u: Soči. 
Hruške. 
U: Še kəkšno? Ena od njih je tudi ponarodela. To pomeni, da jo v veliki meri uporabljajo, 
prepevajo, sicer njen naslov je, če poznate, Veseli pastir.  
u: Pastir je vesel. 
U: Kako gre besedilo? 
u: Zakrivljeno palico v roki. 
U: Za trakom pa … 
u: … šopek cvetlic.  
U: Kot kralj po planini visoki … 
u: Pohajam. 
U: Za tropom ovčic. 
Se boste razdelili v … Fantje, zdej je dovolj. Matevž pridi səm, Žan, prit  tle n kuonc. Se boste 
razdelili v tri skupine.  
u: A loh səm? 
U: Ne. Səm.  
Ja, v tri skupine. Prva skupina je prva vrsta, druga skupina je druga vrsta … 
u: A midva sva …Gospa učiteljica.  
U: Se opravičujem. 
u: Gospa učiteljica, ste riekli  … 
U: In Jana greš zadi k Janu in Tomažu. Vi boste prva skupina, druga skupina in tretja skupina. 
Patricija, usedi se bližje … in … Matevžu. 
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u: Ma nje. Nej pride səm. 
U: Do jutri morte imet vsi narejeno domačo nalogo. Vsi prebrat  tisto, kar sem naročila. Če bom 
slučajno vidla, da se je kdo prešvinglal, bom nardila  drugi teden en test iz kulturnega dne in vse, 
kar boste izvedeli jutri. Prav? Zdej pa utihni in se skoncentriraj na to, kar boš šlišal. Začeli bomo 
kar s prvo skupino. Kje se je rodil Simon Gregorčič?  
Patricija, pridi sem. 
Kje se je rodil Simon Gregorčič? Na Vrsnem, v Gorici, v Libušnjah – to je kraj blizu Kobarida. Tri 
možnosti imate. Na Vrsnem, v Gorici in v Libušnjah.  
u: Tri f.  
U: Matevž. 
u: Jəz, jəz, jəz. 
V Libušnjah. 
U: Druga skupina?  
u: V Gorici . 
V Vrsnem. 
U: V Vrsnem. Druga skupina. 
Kako so Simona najpogosteje imenovali? Še dandanes slišimo ta vzdevek, lahko rečemo. Druga 
skupina. 
Pomolčev Simon ali goriški slavček ali pesnik Slovencev ali vrsenski rodoljub. 
Žan, Jan, Gašper. 
Gašper? 
Vrsenski rodoljub? 
Kdo pozna odgovor. Patricija? Goriški? 
u: Slavček. 
Nəmeist, de bi šla nazaj, ste šla naprej. 
U: Tretja skupina. Kateri letnici sta letnici rojstva in smrti Simona Gregorčiča? 
Tisoč osemsto, tisoč osemsto petinštirideset. Ta bo al ne bo? 
u: Ne. 
U: Tisoč osemsto pet, tisoč osemsto petinsedemdeset, štiriinštirideset šest ali tisoč devetsto štiri, 
tisoč devetsto šestindvajset. 
Bodite pozorni na to, da je umrl malo pred prvo svetovno vojno. Jana. Bodite pozorni na to, da je 
umrl malo pred prvo svetovno vojno. 
u: Trieta .  
U: Tomaž, katera letnica je? Preberi jo.  
u: Tavžent … 
U: Kako govorimo pr  slovenščini? 
u: Tisoč osemsto štirinštirdeset du tavžent dəviətstu šiəst. 
U: Še enkrat prov. 
u: Loh jəz puvem? 
U: Tomaž. 
u: Tisoč osemsto štiriinštirideset do tisoč devetsto šest. 
U: Simon Gregorčič se je rodil tisoč osemsto štiriinštiridesetega v Vrsnem pri Kobaridu in umrl 
leta tisoč devetsto šest v Gorici. 
Prva skupina. Iz službe v Kobaridu je odšel Gregorčič na novo delovno mesto. So ga premestili. 
Kam? Vprašanje oz. vprašanja so splošno zastavljena z ozirom na to, da ste v sedmem razredu že 
obravnavali Gregorčiča in njegove pesmi. 
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Mitja. 
Rihemberk, današnji Branik ali Gradišče nad Prvačino ali Solkan. Patricija povej naglas. 
u: Rihemberk. 
U: V Rihemberku. Rihemberk – današnji Branik. 
Gregorčičeva prva pesniška zbirka, druga skupina, Poezije ena je izšla katerega leta? 
Štiriinšestdeset, dvainosemdeset, triinsedemdeset, oseminosemdeset. Jan? 
u: Tisoč osemsto dvainosemdeset. 
U: Tisoč osemsto dvainosemdeset. 
Ponatisi so izšli potem še trikrat. Kje se je Simon Gregorčič šolal, tretja skupina? Na Dunaju ali v 
Gorici?  
u: V Guric . 
U: Kje? 
u: V Gorici. 
Juhuhu. Dejmo!  
U: V Gorici. 
Prva skupina. Kaj je študiral? Teologijo ali klasične jezike (latinščino, grščino)? 
u: Nič. 
U: Kaj je študiral, teologijo ali klasične jezike? Matevž. 
u: Teologijo. 
U: Teologijo. 
Spodnja slika je odlomek oziroma je vzeta iz gledališke predstave, ki jo boste jutri gledali v 
Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici, in sicer naslov njen je Kdor, … potuje sam skozi 
svet. Kako se zaključuje verz, druga skupina, iz pesmi, ki sem jo prej omenjala, Veseli pastir. Ko 
kralj po planini široki ali visoki, potuje za tropom ovčic. Jan.  
u: Široki. 
U: Ko kralj po planini visoki oziroma široki. Jan. 
u: Široki. 
U: Tretja skupina, kaj ima pastir v pesmi Veseli pastir v roki? 
u: Zakrivljeno palico. 
U: Zakrivljeno palico, šopek cvetlic? Jana. 
u: Zakrivljeno palico. 
U: Zakrivljeno palico v roki, za trakom pa šopek cvetlic. 
u: Ma kej pa nejk smrdi? 
U: V katerem literarnem obdobju je ustvarjal Simon Gregorčič. V romantiki ali v realizmu? Prva 
skupina. Romantika ali realizem? Patricija?  
u: V realizmu. 
U: V realizmu. Jan, katere predstavnike realizma še poznaš? Nazadnje smo brali nekaj slik iz 
realizma.  
u: Aha. Ja, ja, zdej sem se spovnu. 
U: Jan. 
Ivan Tavčar, še kəkšn. 
u: Janez … 
U: Ivana Tavčarja in Janka Kersnika smo omenjali. Kaj smo brali Kersnikovega, Jan?  
u: I  don't  know. 
U: Tomaž. 
Bil je pravnik. Se spomniš, kaj smo brali? Zgodbo dveh generacij, ki si nista bili prov všeč. 
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u: Mačkov oče. 
U: Mačkova … 
u: Očeta. 
U: Očeta. Kaj pa Tavčarjevega, Leja?  
u: Med gorami. 
U: Med gorami je zbirka teh črtic, mi smo brali samo eno od njih. Lea. Patricija. 
Tržačan. Se spomniš?  
Realizem. Mitja, kateri predstavniki realizma so tu še na slikah? 
u: Uni, kej j  že. France …ne ne. Ivan … 
U: Jan M****. Napisal je prvi slovenski roman Deseti brat. Jana na glas. 
u: Josip Jurčič. 
U: Josip Jurčič.  
u: Dəsiət točk. 
Jurij Kozjak. 
U: Ravnokar smo omenjali njegovo sliko Mačkova očeta.  
u: Kersnik. 
U: Jana naglas. 
u: Janez Kersnik. 
U: Janko Kersnik.  
u: Fran Levstik. 
U: Matevž, Fran Levstik. Kaj je napisal Fran Levstik? Katera je njegova najbl  znana pripovedka? 
Žan. Patricija. Poleg Popotovanja od Litije do Čateža ste brali za domače branje v sedmem razredu 
skupaj z ljudsko pesmijo Pegam in Lambergar.  
u: Martin Krpan. 
U: In še zadnji. Visoška kronika, Cvetje v jeseni. 
u: Ivan Tavčar. 
U: Ivan Tavčar. Kako imenuje Simon Gregorčič, zdej ste vi, ne, v pesmi reko, v pesmi Soči? 
Lepotico planin ali hči planin? Jan.  
u: Hči planin. 
U: Hči planin. A znaš mogoče kəkšen verz na pamet povedat, se spomniš? Ja, mogoče, če bi bil 
kəkšen, v katerem je tudi ta besedna zveza. Ste morali znat na pamet, Soči? Ne. Tretja skupina. 
Kateri pridevnik se največkrat pojavi v pesmi Soča? Bistra ali krasna? Soča bistra ali krasna. Jana. 
u: Bistra. 
U: Bistra ali krasna? 
u: Krasna. 
U: Krasna si hči planin. Tudi bistra, ampak ne tolikokrat. 
u: Bistra j  tud pisəlu. Pisəlu j  krasna. Bistra j  pisəlu. 
U: Kdo je reku narobe? Krasna je pravilen odgovor. 
u: Kdu  j  zmagu? Mi. Ste nəruobe nəpisəla … 
U: S katerima besedama je označil barvo reke Simon Gregorčič? Zeleno-modre ali modro-zelene. 
Gledam ti v valove … 
u: Modro-zelene. 
U: V valove te … 
u: Zeleno-modre. 
Modro-zelene. 
Zeleno-modre. 
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Modro-zelene. 
U: Valove te, kaj si reku? Zeleno-modre. Sej je rima. Gledam ti v valove bodre, valove te zeleno-
modre. 
u: Sem rieku  zeleno-modre. 
U: Mogoče bi blo fajn , da omenim, d gospodična Andreja snema to, kar vi zdej govorite, ker bo to 
potrebovala za potrebe svoje diplomske naloge. 
u: Ja ma nə (ne) več, k sem sklopu. 
U: A ti? Aha, potem pa v redu, ne. Katero vojno je napovedal v pesmi pesnik Gregorčič? 
u: Drugo. 
Drugo. 
Treto. 
J umrl prej, ku se j  začela. 
U: Prvo svetovno vojno ali drugo svetovno vojno? Napovedal jo je, čeprav je umrl res pred prvo 
svetovno vojno. Prvo. 
u: Točka nəm. 
U: Jan, je to res ali ne? 
Ja, kdaj se je začela in kdaj končala prva svetovna vojna? Znanje zgodovine. Na glas.  
u: … 
U: In si si zapomnu, kdaj je umrl Gregorčič?  
u: Tisoč devetsto šest.  
U: Ja. Kolk  let prej … Še matematika zravn. Pesem Soči je preroška, to pomeni, da je predvideval, 
čutu, kaj se bo dogajalo na tem območju. In se je res to dogajalo? 
u: Ja. 
U: Tod tekla bridka bodo jekla in ti mi boš krvava tekla. Tod sekla bodo bridka jekla in ti mi boš 
krvava tekla. 
u: Pretiravanje. 
U: Napovedal je prvo svetovno vojno, natančneje soško fronto, ki je divjala ob Soči. Kaj je pesem 
Soči po obliki? Žalostinka, tretja skupina ali … 
u: Tu j  ləhku. 
U: Hvalnica. 
u: Hvalnica. Žalostinka j . Hvalnica. Smo se že prej menli. Žalostinka. 
U: Smo se že prej menli. Hvalnica, z drugo besedo oda. 
Katero pesniško sredstvo, Jana, pomisli, se skriva v naslovu? Pomisli na pesem … 
u: Oči. 
U: … Gori Simona Jenka. Govorim z Jano. Ko smo obravnavali pesem Gori, smo omenjali to 
pesniško sredstvo, ti Gora. In prav to pesniško sredstvo se skriva tudi v naslovu Soči. 
u: Nagovarja. 
U: Nagovarja, temu rečemo … 
u: Hvalnica. 
U: Če jo nagovarja, je to pesniško sredstvo nagovor. Aha, zdaj če bi naredili domačo nalogo bi 
vidli  tudi te podatke. Mogoče kdo vseeno ve s križank. Kako je bilo ime pesnikovi materi? 
Prva skupina, Marjeta, Katarina ali Marija.  
u: Marija. 
U: Patricija, veš ti? 
u: Katarina. 
U: Katarina. 
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Druga skupina. Kako je bilo ime njegovemu očetu? Jernej, Tone, Anton. 
u: Anton, Tone, Jernej … 
U: Patricija, veš ti?  
u: Jernej. Tone, Tone. 
U: Nobedn ne bo dubu točke. 
u: Ma sej sva rekla Jernej. Cel cejt sva pravla Jernej. Ja, sej. Cel cejt sva pravla Jernej. 
U: Današnje ime za Rihemberk, tretja skupina.  
u: Branik. 
A nə boste pukazli təm spouodi? 
U: Prvačina, Renče, Branik?  
u: Branik, Branik. 
U: Tretja skupina je na vrsti za odgovarjanje. 
u: Branik. 
U: Branik. Kaj je v Braniku, Jan?  
u: Nə vem. 
U: Ne veš. Kako je bilo ime učiteljici, zaradi katere je bil premeščen v Rihemberk? Je bila, lahko 
rečemo kar njegova pesniška muza, njegov pesniški navdih, vsaj za nekatere pesmi. 
u: Lohk  polovičko? 
U: Ni polovičk tu.  
u: Eno točko, pol točke. 
U: Tu ni polovičk. 
u: Klic? Glas ljudstva? 
U: Učiteljici, zaradi katere je bil premeščen; namreč ko je prišla poučevat v Kobarid, so ga potem 
zaradi naveze prijateljske premestili v Branik. Dragojila Milekova, Dragojila Milek. Na spodnji 
sliki je slika iz gledališke predstave, ki jo boste vi videli. 
u: Ki jo bomo videli. Na žalost. Prespali. 
U: Če jo boste prespali, bom presodla sama.  
u: Mi iməmo štiri. 
U: Štiri. Sem pozabla. 
u: Ja ma, tud štiri napište. Ajde, zəkej pa plus ena? 
U: Če bi nardili  domačo nalogo, bi verjamem, da bi … 
Dobro, zdej z ozirom na to, kr  niste vedli, da bo danes slovenščina, boste zdej vzeli delovne 
zvezke.  
u: Neiməmo. 
U: Tudi nimate? 
Potem pa v ponedeljek smo pisali, ste pisali spis, in ste o kulturnem dnevu jutrišnjem slišali samo 
po obvestilu danes, ne. Zato smo se odločli , da bomo danes meili slovenščino, da se boste nekoliko 
spomnili na Simona Gregorčiča, ker boste jutri … 
u: Ja ma loh nejk prašəm? 
U: Deveti razred je imel v pondelk in tork  in smo v pondelk in tork  delali referat o Simonu 
Gregorčiču. Zdej moguoče še vs opozorim, ob pol treh se dobite na Colu. Avtobus vas bo pobiral, 
ko se bo vračal s Podkraja səm, zdej upəm, d boste lohk prišli do Cola, če ne, počakajte ob poti, 
vas bo pobiral, ko bo za nazaj odhajal. Bom zdej povedla. Potem bomo šli približno petnajst čez tri 
v Renčah. Računamo okrog eno uro po spominski Gregorčičevi poti. V Gradišču nas bo počakal 
avtobus in odpeljal v Gorico. Pred gledališko predstavo boste šli v knjižnico Franceta Bevka na 
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kratek, na kratko predstavitev knjižnice. Ob šestih je gledališka predstava, do sedmih dvajset 
približno. 
u: A bo zmeri isti avtobus? 
U: Ja. Ob osmih petnajst približno boste na Colu. Tisti, ki ste z Gozda, Vodic, tiste vas bo domov 
razvozu gospod Peter. 
u: Prej j  reku, da mormo sami. 
U: Kdo je to reku? Vrjetno  je pršlo do kašne spremembe. Dəns je blo dosti sprememb. Fajn je, 
da se zmente s starši, če vas uspejo prit  iskat. Zadnja je bla ta, da vas bo razpeljal gospod Peter. 
Dobro? Nč, če nimate nč s sabo … Štrnajstega marca pišemo samostalnik. Bomo zdej nardili  še 
neki vaj iz samostalnika. 
u: Ste popravla spise? 
U: Z določanjem samostalnikom in samostalniških zaimkov. Prov?  
Kam spada ime Simon Gregorčič, Tomaž? V katero besedno vrsto? 
u: Lastna imena. 
U: Lastna imena. Stvarna lastna, osebna lastna ali zemljepisna lastna? 
u: Zemljepisna. 
U: Kraj Simon Gregorčič? No, povej.  
u: Osebna lastna. 
U: Osebna lastna imena. Zaupaj nam, kako pišemo osebna lastna imena. Imena in priimke, 
vzdevke.  
u: Z začetnico. 
U: Z veliko ali z malo začetnico? 
u: Malo. Z vəliko . 
U: Kako pa pišemo zemljepisna lastna imena?  
u: Z vəliko . 
Odvisno kira . 
U: Jan pridi k tabli. Napiši Cerkniško jezero in povej kam spada. 
u: CEErkniško, Ceerkniško. Crkniško. 
U: I popravi v E. Kako si napisal, oboje z veliko? Zakaj? Natančno definicijo. Zemljepisna lastna 
imena se delijo še na naselbinska in nenaselbinska. 
u: Nenaselbinsko se piše … 
U: Nenaselbinsko je. Torej, kako pišemo nenaselbinska imena?  
u: Z malo, odvisno kire . 
U: A je Cerkniško jezero kraj ali samo zemljepisni pojav?  
u: Zemljepisni pojav. 
U: Torej je druga sestavina napisana narobe. Popravi jo. Zdej pa zapiši še Črni Vrh nad Cerknim.  
u: Černi. Črni Vrh nad Idrijo. 
U: Sej si smučal təm. Črni Vrh nad Cerknim. Zakaj zapisujemo Črni Vrh oboje z veliko? 
u: K  je naselje… 
U: Ker spada k naselbinskim imenom al nenaselbinskim imenom?  
u: Naselbinskim. 
U: Večbesednim ali enobesednim? 
u: Večbesednim. 
U: V katerem primeru bi pisali drugo sestavino z malo? 
u: Če je nenaselbinsko. 
U: Zapiši Novo mesto. Zakaj si zapisal mesto z malo, pa čeprav je to naselbinsko ime? 
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u: Zətu k se trg, vas, mesto, selo piše z malo. 
U: Zapiši še kakšno tako izjemo. Stari trg, še kaj? 
u: Nova vas, Opatje selo, Stara vas, Novo selo. 
U: Hvala. Tomaž Puc. Zbriši, kar je zapisal Jan. In nam povej, kaj spada k samostalniškim 
besedam. 
u: Samostalniki, samostalniški zaimek … 
U: A si ti Tomaž al si Jan? 
u: Samostalniki, samostalniški zaimki. 
Posamostaljeni pridevniki. 
U: Samostalniki, samostalniški zaimki in … Gašper povej na glas. 
u: Posamostavljeni zaimki, posamostalniški, posamostaljeni pridevniki. 
U: Posamostaljeni pridevniki. Poznaš kəšən primer za posamostaljeni pridevnik? Smo rekli, da je 
pridevnik, ki ima funkcijo samostalnika. 
u: Centralna kurjava. 
Centralna kurjava. 
U: Ja, rečemo krajše … 
u: Centralna. 
U: Centralna. Žvečilni gumi rečemo krajše. 
u: Žvečilni. 
U: Kaj lahko samostalnikom določamo?  
u: Spol. 
U: Spol. Natančneje povej kaj o spolu. 
u: Spol, mošku in žensku, naravnu in srednje. 
U: Kateri spoli so naravni, oziroma katera spola sta naravna? 
u: Muoški in žienski. 
U: Ja. Poznamo v naravi tudi kakšna bitja, ki so srednjega spola? 
u: Stol, drevo. 
U: Ja, še kaj? 
u: Tisto tele. 
U: Tisto tele. 
u: Vsi mladički. 
U: Vsi mladički, tisto mače, tisto pišče in tako naprej. Kaj še lahko določamo samostalnikom? 
u: Število. Ednina, dvojina, množina. 
U: Število. Ja. Zaradi katerega števila je slovenščina prav posebej bogat jezik? 
u: Dvojina. 
U: Zaradi dvojine. Jo uporabljaš?  
u: Ja. 
U: No, pa povej, da si šel s svojim prijateljem, da boš jutri odšel s svojim prijateljem na kulturni 
oziroma v Renče, kjer bo kulturni dan. 
u: Jəzt … 
U: Jaz. 
u: Jaz in moj prijatelj bova šla jutri na kulturni dan. 
U: Bova šla. Kako je pa, če sta dve ženski? Gresta na kulturni dan oziroma na izlet? 
u: Bosti šli. 
Bovi šli.  
U: Napiši stavek, v katerem boš uporabu dvojino za dve ženski.  
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Ena napaka je in jo hitro popravi in se jo odvadi delat.  
u: Kej? Bove. 
U: Gašper.  
u: Bovi šli. 
U: Jana.  
Midve bova šli, bova odšli. Bova šli. Ne pa bovi šli in bove šli in ne vem kaj še vse. Dobro, naprej. 
u: … 
U: Spol, število, sklon. Naštej sklone v slovenščini in naštej še vprašalnice zanje. 
u: Imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik, orodnik. 
U: Vprašalnice zanje, ampak samo za osebo. Naštej vprašalnice za sklone, ampak samo za osebo. 
u: Kdo, koga … koga. 
U: Še enkrat od začetka. 
u: Kdo, koga, komu, koga, s kom. 
U: Še prej. 
u: O kom, s kom. 
U: Zdej pa še za predmet, za stvari. 
u: Ja kaj, česa, čemu, kaj, o čem in s čim. 
U: Dobro in še eno področje določamo samostalnikom. Spol, število, sklon … 
u: Sklanjatev. 
U: Sklanjatev. Povej nam sklanjatveni vzorec za prvo moško sklanjatev. Napiši ga na tablo.  
u: Korak. 
U: Korak. Je to dovolj? 
u: Korak, korak-a. 
Korak, končnica nič. 
U: V imenovalniku je ničta končnica. Pomemben je rodilnik. Korak pa je končnica … 
u: A. 
U: Napiši. Korak-a. 
u: Vojvoda. 
U: Jan, potrudi se povedat definicijo, oziroma pravilo za prvo moško sklanjatev. Kateri 
samostalniki spadajo v prvo moško sklanjatev? 
u: Samostalniki moškega spola. 
U: Samostalniki moškega spola. 
u: … ki imajo v rodilniku ednine končnico a. 
U: A. Dovolj, ki imajo v rodilniku ednine končnico a. Kaj pa druga moška, Tomaž? 
u: J vojvoda. 
U: Povej še pravilo, preden boš zapisal. Preden boš zapisal vzorec, povej pravilo.  
u: Vojvoda. 
U: V drugo moško sklanjatev spadajo samostalniki … 
u: … ki imajo na konc a. 
U: Vsi samostalniki, ki imajo na koncu a. Tudi mama? 
u: Vsi, ki so moškiga spola … 
U: In imajo? 
u: V rodilniku … 
U: ednine končnico … 
u: A, nje o. 
B, c … 
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U: Jan?  
u: Nič. 
U: Napiši zdaj sklanjatveni vzorec, da boste videli, da je nəruobe. Vojvoda je v imenovalniku 
ednine. 
V rodilniku je ničta končnica. 
u: Se sem rieku  prej. 
U: Vojvod-a. A je končnica v imenovalniku. V rodilniku je pa končnica e. Še enkrat povej pravilo. 
u: Ja, d muora bet moški spol in … 
U: Natančno. 
u: Mora biti … 
U: Kateri samostalniki spadajo v drugo moško sklanjatev? 
u: V drugo moško sklanjatev spadajo vsi samostalniki moškega spola in vsi samostalniki … 
U: … ki imajo v … 
u: … ki imajo v rodilniku ednine končnico e. 
U: Končnico e. To je pravilno.  
Jan M****, pridi še za ženske. Prva ženska. Poleg prve in druge sta še tretja in četrta. 
u: A tud četrta obstaja?  
U: Lipa v rodilniku lipe. Pravilo povej. V prvo žensko … 
u: … sklanjatev spadajo vsi ženskega spola, ki imajo v rodilniku ednine končnico e. 
U: Ja. Drugo žensko? V imenovalniku je ničta končnica. 
u: Ne, i. Peruti. 
 
  
Besedilo posnetka številka 3 
 
Razred: 9. 
Predmet: slovenščina 
 
POTEK URE: 
 
U: Takole, zdaj pa samo dve besedi o včerajšnji imenitni zadevščini, ko smo šli na Goriško. 
Cvetka, čemu, s katerim namenom smo šli na Goriško? 
u: Da bi pobližje spoznali Simona Gregorčiča. S tem namenom smo se tudi sprehodili po njegovi 
poti. 
U: Se spomniš od katerega do katerega kraja? 
No, pomagaj. 
u: Iz Renč do … 
Gradišča. 
U: Iz Renč do Gradišča nad Prvačino. Pot ni zahtevna, speljana je med vinogradi, med sadovnjaki, 
po tistih gričih, ki so spomladi, kot tudi sam Gregorčič v pesmi Nazaj v planinski raj poje, da so 
polni cvetja, polni ptičjega petja, ko gore še krije sneg. 
No, in a se česarkoli spomniš, Rok, s te poti? 
u: Da jo je Gregorčič velikokrat prehodil in so ga ti prebivalci teh vasi velikokrat videli na tej poti 
in da se mu je med potjo tudi velikokrat utrnila kakšna pesem in jo je napisal kar na rokav. 
U: Res je, kar na rokav srajce. To so imeli posebne vrste oblačila tistega časa. Verjetno ni imel 
papirja s sabo in to se je ljudem zdelo nenavadno. Vendar misel, ki se utrne, jo je treba takoj 
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zapisati, ker drugače misel pobegne. Potone v našo podzavest in morda nikoli več ne zvemo zanjo, 
je ne srečamo. Dobro, ti si zapomnil to. Česa si se ti, Tina? 
u: Nə vem, isto kot Rok in … 
U: Kaj še? 
u: Da so ga imeli ti prebivalci teh vasi zelo radi kot duhovnika. 
U: Ja. Najprej seveda, ko je služboval v Rihemberku, današnjem Braniku in potem kasneje, ko se je 
preselil na Gradišče nad Prvačno. So ga več ali manj resnično spoštovali kot pesnika, kot človeka, 
kot duhovnika. Čeprav svojega poklica na Gradišču ni več redno opravljal. A se spomniš še česa, 
Meta? Morda enega od njegovih prijateljev, ki je kasneje nastopal tudi v … 
u: Fran Erjavec. 
U: Fran Erjavec, tako je. No, včeraj ste prvič slišali zanj. Včasih smo Frana Erjavca obravnavali 
tudi v osnovnih šolah, zdej ga ne več. V novih učbenikih ni nobenega njegovega berila, vsaj za 
višjo stopnjo ne. Včasih pa smo obravnavali njegovo zelo znano črtico Ni vse zlato, kar se sveti. 
Fran Erjavec je bil sicer naravoslovec, profesor naravoslovja in je poučeval v Gorici. Kaj meniš, 
Cvetka, v stari ali v Novi Gorici? Pomisli malo. Joj, Cvetka, danes pa nočeš govoriti z mano. Kdo 
ve?  
u: V stari. 
U: V stari, a res?  
u: Sam v Gorici . 
U: Tako, Žan. V Gorici. Ni bilo še Nove in ne Stare Gorice. Danes rečemo Gorici stara Gorica, 
ampak takrat je bila samo Gorica. Novo Gorico so začeli graditi po drugi svetovni vojni. Nova 
Gorica je prav toliko stara, kot sem jəzt. Začeli so jo graditi tisoč devetsto oseminštirdesetga  leta. 
To je tudi leto mojega rojstva. Prej je ni bilo. No, prej je bilo prov təm, kjer je danes nebotičnik, 
kjer je danes občinska stavba, kjer je danes gledališče in knjižnica, kjer smo bili včeraj. To sem 
vam že včeraj mimogrede povedal. Tam je bilo pokopališče Gorice in prov təm nekje je bil 
pokopan tudi Fran Erjavec, ki je zelo mlad umrl. Tako da, vedno znova vsaki generaciji povem, 
seveda, ko omenjamo Frana Erjavca, kako sem hodil v osnovno šolo v Gorici, ker na Gori, od 
koder prihajam, ni bilo popolne osemletke. Ni bilo šole s tujim jezikom in če si končal osemletno 
šolo bodisi na Predmeji, na Otlici, na Kovku ali v Podkraju nisi mogel naprej v srednjo šolo, ker je 
bila to nepopolna osemletka, brez tujega jezika. In zato smo tisti, ki smo hoteli nadaljevati šolanje, 
hodili v, bodisi v Ajdovščino ali v Gorico, v dijaške domove, tam končali osnovno šolo, popolno 
osnovno šolo, kot se ji je reklo. No in jəz sem šou v Gorico v dijaški dom in spomnim se, ko smo 
mulci tam okrog brskali, ko so preiskovali teren za današnji nebotičnik v Gorici, v Novi Gorici in 
so buldožerji vrgli ven dosti, dosti nagrobnih kamnov in kosti pokojnikov. In tam je bil en grobar iz 
Kromberka, ki je imel dva koša. Enega v roki, enega na hrbtu. In ko je napolnil tisti koš v roki, to je 
bil tak berač, rečemo takim košem. A rečete vi berač takemu košu? Ker vanj nabiramo krompir, 
recimo. To je tak pleten koš. Ne rečete? No, tam na Gori mu rečemo berač. Ko je bil ta poln kosti, 
je stresel v tistega na hrbtu in ko sta bila oba polna je počasi šel proti Kromberku. Na hrbtu je imel 
kosti in v rokah je imel kosti. In potem jih je pokopal v posvečeno zemljo na Kromberku. No, to je 
en tak spomin iz otroštva in mogoče so bile vmes tudi kosti Frana Erjavca, kaj pa vemo. Tako. 
Kako pa ste razumeli gledališko uprizoritev Gregorčičevega življenja? Cvetka, tretjič te vprašam. A 
boš zdej govorila z mano al ne boš? 
u: Meni se je zdela predstava v redu. Razen zadnji del nisem ravno razumela. Ali so ga vsi prijatelji 
zapustili ali se je on zaprl tako vase, da ni hotel komunicirati z nobenim drugim . 
U: Zanimivo razmišljaš. Ali ti je ostala v spominu tista strašna scena, ko se pred njim vse zapira? 
u: Ja. 
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U: Ta me je še ponoči mučila. Karmen, kaj pa ti? Kako si razumela to predstavo? 
u: Ker smo se že v šoli na to veliko pripravljali, sem razumela dogodke povezane. Sem si dogodke 
med seboj lažje povezovala in tudi jaz nisem razumela zadnjega dela. 
U: Sara bi rada nekaj vprašala. 
u: V gledališki predstavi pa se mi je zdel Gregorčič bolj tak uporniški, kot smo ga tukaj opisovali. 
U: Zelo dobro si to opazila. Zelo dobro. Tisto veš, ko jəz predstavlam Gregorčiča kot človeka, ki 
na nek način skoraj uživa v svojem trpljenju. To je moje osebno gledanje na Gregorčiča in na to, da 
ni izstopil iz duhovniškega poklica tako kot Aškerc. Drugače pa res je bil včeri prikazan bolj 
uporniški, vendar ni mogel ven iz tistega sveta, kljub temu da si je prizadeval. To si zelo dobro 
opazila. Še kaj, fantje, Žan? 
u: Ja, predstava je bila, ni bila kot njegov življenjepis, ampak njegovi občutki in … 
U: Se pravi njegovo notranje življenje. 
u: Ja. 
U: Dobro si to opazil. Njegovo notranje življenje, boji, upanja, strahovi, pričakovanja, hrepenenja. 
Vse to je bilo noter. Sara, še nekaj. 
u: Ja, na začetku so me zanimali, kaj so tisti kovčki, ker jih je vsak prinesel in potem sem 
razmišljala, ali so to morda življenja njegovih prijateljev. Vedno, ko je nekdo kovček odnesel, je 
umrl ali pa so ga zapustili. 
U: Ne da so ga zapustili, res je umrl. Je odšel iz njegovega življenja in iz tega sveta. Vsak nosi 
svoje življenje s sabo in to je simboliziral kovček vsakega izmed njih. In ko je zapustil oder, 
prizorišče, je odnesel s sabo svoj kovček in to je pomenilo, da je odšel s tega sveta in iz njegovega 
življenja. Najprej Fran Erjavec, nato Dragojila Milek in nato še njegova mati. A ste bili pozorni, 
kako so bili zavedni Slovenci? Kako so celo svoja lastna imena slovenili? Dragojila je bila v bistvu 
Karolina. To je iz italijanskega, italijanske besede kara, kar pomeni draga. Karolina, Dragica bi 
lahko prevedli. Ampak ona se je preimenovala še bolj slavljansko bi rekli, torej bolj slovansko – 
Dragojila. Izjemno lepo ime, nenavadno, primerno njeni duši. Tudi ona je bila pesnica. 
Kako si pa ti, Meta, razumela razmerje med Gregorčičem in Dragojilo? 
u: Ne vem, bolj proti koncu so drugače tudi rekli, da ji nič ne odpiše. Ker mu je Dragojila  pisala 
in Gregorčič ji ni odpisal in je tudi povedal, da Erjavec Gregorčiču, da je že imela snubca, ampak 
da ga je zavrnila s pesmijo.  
U: A to ti je ostalo v spominu? Ne, jəz sem hotel drugače zastaviti vprašanje in seveda tudi 
pričakoval nekoliko drugačen odgovor. Kako razumeš razmerje med duhovnikom in dekletom? 
u: Hm. 
U: Ni lahko ne. Ni lahko. No, pa če bi se o tem vprašanju izrekel vsak od nas. Rok začni. 
u: Ne bi smela biti skupaj, vendar vsak se lahko zaljubi. Nə vem. Ne bi smela biti skupaj. 
U: Kdo to prepoveduje? Človek ali Bog? 
u: Ne. Človek. 
U: Aha. Dalje. 
u: S tem, ko se zavežeš k Bogu, še ne moreš reči, da se ne boš zaljubil. Gregorčič se je, ampak … 
U: Če se zaobljubiš Bogu, lahko še vedno ostaneš človek. 
u: Ja. 
U: Aha. Zanimivo. Dalje, Sara. 
u: Čeprav se je, kot so rekli, zavezal Bogu, po srcu nisem videla, da bi bil tako rekoč duhovnik. In 
tudi Bog je rekel, ljubite se. In ljudje so prepovedali, da bi se duhovniki poročali. 
U: A tako. Dalje Tina. 
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u: Meni se zdi da. Meni se ne zdi v redu, da je z njo imel takšen odnos, kot ga je imel, ampak 
življenje … Lahko na začetku ni bil zaljubljen, sam lahko življenje prinese ljubezen s sabo kasneje. 
U: Saj on sam ni mogel nič proti temu. To je klic, ki ga je Bog vsadil vanj, če verjamemo in se mu 
je samo odzval. Ta klic je bil močnejši od zaobljube Bogu. Ja. Si še kaj razmislila, Meta? 
u: Ja, jəzt se strinjam z ostalimi, da to ni bilo prav, ampak vseeno, srcu se ne da ukazovati … 
U:  Torej srcu se ne da ukazovati in človek si je izmislil prepovedi. Aha. Naprej. 
u: Jaz se strinjam z ostalimi in kljub temu, da se je zavezal Bogu, še ne pomeni, da je on sam rekel, 
da … da je rekel, da … 
U: Še ne pomeni, da se ne sme zaljubit . Tako, Cvetka. 
u: Meni se tudi zdi tako, ampak vsi smo krvavi pod kožo in lahko se zgodi karkoli. 
U: Zagotovo. Zdaj pa, ali kdo od vas, čisto tako vprašanje, na katero sploh niti ni treba odgovoriti. 
Iz vseh vaših odgovorov izhajate, da ga ne obsojate. Kaj pa mati? Njegova mati? 
Njegova mati pa je prikazana, kako? Če smo pri Cvetki končali, bomo pri Cvetki začeli. 
u: Kakor pobožna ženica, ki za svojega otroka noče, da trpi in da je … 
U: Ampak prav s tem mu povzroča trpljenje. To je zanimivo. A ti si jo razumela kot pobožno 
ženico, ki hoče svojemu otroku dobro? 
u: Jəz sem … Nje, sem … 
U: Še malo razmisli. Karmen? 
u: Imela sem občutek, kot da mu ona ukazuje, ga usmerja. Mu na nek način želi dobro, da ga ljudje 
ne bi obsojali … 
U: Na nek način mu želi dobro in s tem mu povzroča hudo. Temu rečemo … Ja, da to ne gre 
nekako skupaj. Vendar je res tako. Meta, nekaj si hotela reči. 
u: Pri predstavi se mi zdi, kakor da jo prikazujejo kot čarovnico. 
U: Kot čarovnica. Ali je bila mogoče nekoliko karikirana potem? Karikirana, kot neke vrste usoda, 
ki stegne prst nad Gregorčičem, nad njegovim življenjem. Kot nekaj čemur se hoče Gregorčič na 
vsak način upreti, vendar se ne more. 
u: Mislim, da je hotela imeti nadzor nad sinovim življenjem. 
U: Aha. Nadzor nad sinovim življenjem. Močne besede. Dobro je, Meta. Še kdo bi kaj o tem reku? 
Da ne bomo vsakega posebej spraševali. No, potem pa samo še tole. Kako ste razumeli vzporedno 
zgodbo, ki je bila prikazana na filmskem, na filmski način? Zgodbo teh dveh, brata in sestre, ki … 
on je pač duhovnik. In prišla sta. V bolnišnici se srečata, po treh letih se nista videla. In na hodniku, 
noter pa umira njuna nona, torej stara mama. Kako ste to razumeli? 
Na to se pa nismo v šoli pripravljali. To je čisto nekaj takega, kar … Me prov zanima, če ste to 
sploh razumeli? Kako ste to dvoje povezali, Gregorčičevo življenje in ta dva na hodniku v 
bolnišnici, brata in sestro. No, mimogrede, njo igra igralka iz Ajdovščine, Marjuta Slamič. Izjemno 
dobro jo igra, to je hčerka profesorce slovenščine na ajdovski gimnaziji. No, zdaj je že v pokoju. 
Gledališka igralka, ki je zaposlena v gledališču v Gorici. Rok, kako si ti to zgodbo, vzporedno 
zgodbo razumel? 
u: Naj bi bila ta dva vnuka od Gregorčiča. 
U: Aha. Vnuka od Gregorčiča. A tako ste razumeli? Ti, Žan? 
u: Jəz sem mislu, da je tisti župnik, duhovnik, ki je bil tam v tistem filmu, je bil Gregorčič. 
U: Ne, ni bil Gregorčič, ni bil Gregorčič. To se dogaja zdaj. Gregorčič je pa že toliko in toliko let 
mrtev. Ti, Sara, kako si to razumela? 
u: Tako kot Rok. 
U: Kot Rok. Tina? 
u: Jəz na začetki sem še razumela, puol n konci mi je pa postalo bolj nejasno. 
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U: Nejasno. Meta? 
u: Jəz pa sem na začetki nisem prov razumela, na konci pa bəl tko, neki tacga ku Rok in Sara. 
U: Nekaj podobnega kot Rok in Sara. 
u: Na začetku sem mislila, da je tisti duhovnik, župnik Simon Gregorčič. Na koncu pa se mi je 
utrnila misel, da sta njegova vnuka, ker je rekla tista gospa … 
U: Mama al sestra. Aja, sestra. 
u: Da je njen stari oče … 
U: Aha. 
u: Ja, jəz sem tudi podobno razumela. Ta zgodba mi ni bila čisto jasna. Sem tudi Sabino vprašala in 
je rekla podobno kakor Rok, da sta njegova vnuka. 
U: No, o tem na šoli še nismo govorili. Ste že kdaj slišali za Aleksandrinke? Še nikoli, ne. Za mesto 
Aleksandrijo pa ste slišali? Tudi ne. Aleksandrija je izjemno veliko pristaniško mesto v Severni 
Afriki, v današnjem Kairu. In tja so med obema vojnama. Tudi že pred prvo svetovno vojno, 
predvsem pa med obema vojnama. Torej v času fašizma. Ko je bil na Primorskem fašizem in so 
Italijani hoteli uničiti slovenski živelj s strašansko velikimi davki, s samskim davkom, pa ne vem še 
čim vsem. In ljudje so morali, so bili prisiljeni potem prodajati kmetije, zemljo, odhajati v 
Ameriko. In prav to so Italijani hoteli, da bi to ozemlje poselili s svojimi ljudmi in postopoma 
poitalijančili. No in takrat so marsikatero slovensko kmetijo rešile matere. Ampak rešile so jo na 
strašansko krut način. Namreč, ko so rodile svojega otroka, so ga pustile doma očetu in ne vem 
komu še in šle v Aleksandrijo za dojilje. S svojim mlekom so v bistvu rešile kmetijo. Ampak, kaj 
se je potem zgodilo? No, niso hodile samo za dojilje, hodile so tudi kot spremljevalke bogatih 
gospa, hodile so dol tudi kot služkinje, na vse mogoče načine. No, prišle so v popolnoma tuji svet 
in seveda, če so hotele, tudi če jim je bilo hudo, tudi če se je z njimi ne vem kaj dogajalo, niso se 
mogle vrniti, saj so morale po nekaj let delati samo zato, da so si kupile karto za s parnikom. No in 
potem se je tragedija razvijala na več ravneh. Odtujile so se svojemu otroku, tu doma. Otrok jih ni 
poznal. In navezale kot matere, ker so dojile pač tujega otroka, so se navezale na tistega otroka. In 
tudi potem, ko so prišle … Morda nekatere so prišle, ne pa vse, nazaj, so bile tu sprejete kot tujke. 
In povrh vsega so jih še strašansko obsojali. Tako, da so bile res tragične osebnosti. No in ta dva, 
župnik in njegova sestra, ki čakata pred vrati bolniške sobe, kjer umira njuna nona, stara mama, sta 
otroka Aleksandrinke, oziroma njuna nona je Aleksandrinka in je njuno mamo pustila samo doma 
in je šla v Aleksandrijo. In potem, ko se je vrnila, se je poročila z nekom drugim in hčerke niti k 
sebi ni vzela, ker je imela nekaj hudega nad sabo. Ne vem, kaj je bilo. No in tu je pa tam rahel 
namig, da je bila njuna mama Gregorčičeva hči. To je … seveda težke zgodbe. Če pa boste kdaj 
hoteli razumeti Aleksandrinke, berite Marjana Tomšiča. Grenko morje, če si bo kdo zapomnil. 
Grenko morje, pa še ena druga knjiga. Dve sta, trenutno se ne spomnim naslova druge knjige, ki 
govori o tem problemu. Ni pa dolgo nazaj, kar je bil tudi film o Aleksandrinkah na televiziji, morda 
je kdo gledal. Meta? 
u: Ja jəz, zdej sem se spomnla, de sem gliedla nejki  cajta nazaj dokumentarc.  
U: No, to je bil. Mislim, da je bil režiser Metod Pevec in je snemal prav v teh krajih. Ker največ 
Aleksandrink je blo prav iz Dornberka, Rihemberka, Gradišča nad Prvačno, iz Prvačne. To je blo 
prov srce Aleksandrinstva. Tako, no zdej pa, če hočemo še govorni nastop speljati, moramo 
prepustiti besedo Sari. Pripravite se, zapišite si, ker bomo potem o tem razpravljali. Sara si je 
izbrala grško mitologijo. Morda bo na začetku povedala, zakaj si je izbrala prav to. 
u: Že od malega sem rada brala razne mite in legende, zato mi je mama kupila knjigo Sto najlepših 
grških mitov za otroke. Rada sem jo brala … prebrala vsaj eno zgodbo … Prevzele so me spletke 
bogov, njihovo ljubosumje in potreba po moči. 
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U: Tako, zdej pa vzəmi tisto knjigo tam zraven etimološkega slovarja. A jo vidiš tam? Spodi, 
spodaj. Kaj piše? Vzemi jo v roke, dvigni jo.  
u: Najlepša antična pripovedka. 
U: No, to je ena od zbirk, teh grških knjig. Kar deni na kateder. In zdaj nam boš predstavila, kako 
si ti doživela tole. 
u: Grška mitologija je imela velik vpliv na ljudi, saj so si ljudje bogove predstavljali s človeškimi 
lastnostmi, le da so bogovi imeli stvari, ki so si jih ljudje želeli, ampak jih niso imeli. Grški bogovi 
in junaki so imeli takrat velik pomen, saj so bili glavna tema vseh mitov in legend. 
Grški jezik. Grški jezik je ogromno prispeval k grški mitologiji. Najprej so se … Mitov na začetku 
niso zapisovali, temveč so se jih pripovedovalci, imenovali aedi, naučili na pamet, potem pa so jih 
… 
U: Napiši besedo aedi na tablo. Na drugo tablo, tja. Ja. Torej niso jih zapisovali, ampak so jih 
pripovedovali. 
u: Naučili so se jih na pamet in potem hodili po mestih in jih ob spremljavi citer govorili ljudem ali 
peli. Stare legende naj bi prvi zapisal epik Homer. 
U: Napisal? Saj je bil slep, pravijo. To je tisto, glej. Aed je bil. On je pripovedoval, ni zapisal. 
Zapisali so jih drugi. Oprosti, ker te prekinjam, bomo na koncu debatirali. 
u: Torej pripovedoval je dve slavni pesnitvi Iliado in Odisejo. V Iliadi govori o vojni med Grki in 
Trojanci. Vojna je nastala zaradi princa Parisa in kraljice Helene. Paris je bil na obisku v Grčiji, 
kjer se je v Heleno zaljubil. Toda bila je poročena s kraljem, zato ni bilo možno … Ni je mogel kar 
odpeljati v Trojo. Zato, ko je videla Afrodita, boginja ljubezni, njegovo stisko, je poslala svojega 
sina, da pošlje ljubezensko puščico v Heleno, da se tudi ona zaljubi v Parisa. Tako sta skupaj 
pobegnila v Trojo. Ker je bil pa mož Helene, je bil tako jezen, da je zbral vse, vso Grčijo, da je 
odšla v boj proti Troji. Grki so Trojance premagali z zvijačo, s trojanskim konjem, v katerega so se 
skrili najmočnejši junaki in potem, ko so že vsi Grki spali, so jih pobili. Odiseja pa govori o junaku 
Odiseju, kralju Itake, kralju Itake, ki je po končni trojanski vojni 10 let potoval domov. 
Grški bogovi. Grški bogovi naj bi živeli na Olimpu, ki je najvišja gora v celotni Grčiji. Tam naj bi 
uživali večno mladost zaradi čudežne hrane, nektarja in ambrozije. Glavni bog je Zevs, ki je bog 
gromov in svetlobe. Grški bogovi po mnenju ljudi izgledajo kot oni, s to posebnostjo, da si lahko 
nekateri spreminjajo oblike, vsak od njih pa ima posebno moč. Bogovi veljajo za ljubosumne, 
igrive in poželjive, kar se kaže tudi v njihovih večnih igrah za moč.  
In zdej bi prebrala, kako so se sploh začeli … začetek … 
U: Kar dej, kar dej, kot si si pripravila. 
u: Bogovi so se med seboj veliko kregali in prirejali velika slavja. Ves čas so se vmešavali v 
življenje ljudi. Na začetku naj bi kaos ustvaril Gajo, ki je Zemlja, Tartarja, temno podzemeljsko 
brezno in Erosa, ki je ljubezen. Gaja je rodila sinova Ponta, morje in Urana, nebo. Slednji je bil 
hkrati tudi njen mož, s katerim je imela šest moških velikanov Titanov, ki so bili prvi gospodarji 
vesolja, šest ženskih velikanov Titanit in tri enooke kiklope Argesa, Brontesa in Steropesa, ki so 
Zevsu kovali strele. Ker Uran ni hotel vseh Titanov spustiti v naročje Zemlje, ga je sin Kronos, ki 
je čas, strmoglavil. Najpomembnejši titanski par sta nato postala brat in sestra Kronos in Rea, ki sta 
imela tri sinove Zevsa, boga svetlobe in bliska, Hada, boga podzemlja in Pozejdona, boga morja in 
potresov in tri hčere Hero, zavetnico materinstva in rojstva, Hestio, boginjo ognjišča in doma in 
Demetro, boginjo poljedelstva, žetve in zemeljskih plodov. Ker je bilo Kronosu prerokovano, da ga 
bo s prestola vrgel lasten otrok, je požrl vse svoje otroke, razen Zevsa, ki ga je Rea skrivaj rodila v 
votlini na Kreti. Ko je Zevs odrastel, je premagal Kronosa, ga prisilil, da izpljune njegove brate in 
sestre ter ga pahnil v Tartar. Zaradi tega so postali na novo rojeni bogovi nesmrtni. Ko je Zevs 
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premagal še ostale Titane, je postal najvišji gospodar sveta, bogov in ljudi, ki je predstavljal 
družbeni red. Njegov simbol je predstavljal orel, ki ga je povsod spremljal. Poročil se je z najvišjo 
boginjo Hero, ki je bila njegova sestra in je veljala za ljubosumno ženo. Kljub temu da je bil 
poročen, je Zevs imel ljubezenska razmerja tudi z drugimi boginjami in navadnimi smrtnicami. Z 
Ledo je imel Artemido, boginjo živali, lova in meseca in Apolona, boga svetlobe, petja in glasbe. Z 
Demetro pa je imel hči Pozelfon. Vsi grški bogovi, ki so bili povezani s Kronosom in Reo, razen 
Hada, ki je vladal umrlim, so sestavljali dvanajst olimpskih bogov, ki so živeli na vrhu Olimpa, 
najvišje gore v Grčiji, ki ima nadmorsko višino dva tisoč devetsto enajst metrov. Nektar in 
ambrozija sta jim omogočala večno mladost in nesmrtnost. 
Junaki.  
Junaki so: največji grški junaki so Herakles, oziroma Herkul, Perzej in Tezej. Obravnavali smo 
Tezeja, ki je premagal Minotavra in iz tega mita je tudi prispodoba Ariadnina nit, ki je prispodoba 
za neko pomoč. To je to. 
U: Aha. Si končala? 
u: Ja. 
U: Dobro, potem ti boš tačas obesila plakat na drugo tablo, ko bojo tvoji sošolci in sošolke 
pregledovali svoje zapise, da bojo lahko komentirali.  
u: Tu je meduza.  
U: Ja, plakat še malo razloži … Se pravi, təm maš fotografije, verjetno so vzete z interneta. Od 
kuod so vzete? Torej meduza. Grki so imeli strašno domišljijo. Povej, kaj je meduza, kdo je 
meduza.  
u: Meduza je ena od treh sester, ki so bile neskončno lepe, toda Afrodita, boginja ljubezni, je to 
meduzi zavedala, zavidala. 
U: Lepoto ji je zavidala. 
u: Ja. Zato jo je spremenila v še vedno lepo žensko, toda namesto las je imela kače in njen pogled 
je človeka spremenil v kamen. 
U: Strašna domišljija. Kaj je tu? 
u: To je, kako so ubili Ahila, še enega od grških junakov, ki je bil polbog in … 
U: Ja in imel je ranljivo … 
u: Peto. 
U: Točko. Ali ima vsak človek svojo Ahilovo peto? Zagotovo. Kdaj se piše Ahilova peta z veliko, 
kdaj z malo?  
u: Z veliko pišemo, ko mislimo … 
U: Točno določenega junaka, ki se imenuje Ahil. Z malo pa … Ko mislimo na katerokoli šibko 
točko človeka. Ja. 
u: In to je še … 
U: Zemljevid Grčije, ja, Egejskega morja. 
u: In še alfabet. 
U: Kaj pa je alfabet? Še to povej. 
u: To je grška abeceda. 
U: Grška abeceda, ja. Iz česa pa je ime alfabet? Kaj meniš? 
u: Alfa je prva črka … 
U: In beta je druga črka. Se pravi je sestavljena iz prve in druge črke grške abecede. Alfabet. Dobro 
je. Tam nalepi, na drugo tablo. Vidim, da ste nekaj zapisali. Najprej splošen vtis, Cvetka.  
u: Meni se je govorni nastop zdel v redu, najbolj pa mi je bilo všeč, ko je omenila Iliado in 
Odisejo, ki naj bi jo zapisal Homer. 
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U: Avtor je. Zapisal pa je ni, ker je ni mogel, ker je bil slep. Zapisali so drugi. …. Iz starogrške 
mitologije najbolj znani besedili. Dalje.  
u: Potem se mi je tudi zdelo zanimivo, da so si bogove predstavljali kot navadne ljudi. 
U: Ja, kako je pa v krščanstvu? Kako se predstavlja bogove? Boga očeta, boga sina?  
u: … 
U: Kako je predstavljen bog oče, bog sin? Prosim? 
u: Kot vse stvarstvo. 
U: Tudi te osebe imajo našo podobo, razen sveti duh ima podobo goloba. Se pravi je to pravzaprav. 
V krščanstvu je, nekje piše oziroma v svetem pismu »naredimo človeka po svoji podobi«. Se pravi 
to je podoba boga. Naprej. No, vtis, praviš, da je govorni nastop je po tvoje dober. Dalje.  
u: Tudi meni je govorni nastop bil všeč, ker je pobliže predstavila grško mitologijo in zanima pa 
me, ali so bili polbogovi smrtni ali nesmrtni. 
U: Kaj meniš Sara? So bili polbogovi smrtni ali ne? 
u: Bili so smrtni, toda če so naredili veliko junaških dejanj, jih je po navadi njihov oče, kar je bil 
večinoma Zevs, jih je vzel s seboj na Olimp in so postali bogovi. 
U: Aha, tako. No, mi smo brali eno od teh bajk, ko vidimo, da so polbogovi smrtni. Tale Orfej in 
Evridika. Evridika umre. Čeprav ni, čeprav je polboginja, po njej se pretaka tudi božja kri, je 
smrtna. Piči jo kača in umre. Dalje. Še kaj te zanima. Ne? Meta. 
u: Jaz se strinjam z … Ampak za razliko od … se mi ne zdi čudno, da so si bogove predstavljali kot 
pač ljudi, v človeški podobi. Plakat se mi je zdel dober. 
U: Se ti je? Ali se ti še vedno zdi? Zdej si sprem… 
u: Še vedno. 
U: Še vedno se ti zdi dober, viš, meni pa ne. Kako sva si različna. 
u: Tudi to, da se je pripovedovalcem reklo aidi, aedi, aidi se mi zdi … 
U: Aedi. 
u: In, da so se pripovedke naučili na pamet in so jih potem govorili . 
U: Ja, veš tisto, da so se jih naučili na pamet moramo razumeti z rezervo. V bistvu, to je ljudsko 
izročilo in ima med drugim tudi to lastnost, da niti dvakrat ni čisto enako. Tako da lahko sklepamo, 
dokler niso bila ta besedila zapisana, so se spreminjala. Dalje Tina.  
u: Meni je bil govorni nastop zanimiv in zanimivo mi je bilo tudi to, da se je Zevs poročil s svojo 
sestro. 
U: Ja, tudi to se zgodi, kot kaže.  
u: Meni pa je zanimiva … 
U: A dovoliš, da najprej še Rok in Žan povesta svoje mnenje, potem boš ti na koncu. Žan? 
u: Ja, govorni nastop se mi je zdel v redu, lahko bi bilo boljše. 
U: Zakaj bi lahko blo boljše? 
u: Lahko bi predstavila še kaj prispodob, kot so … 
U: Ja, se pravi teh stalnih besednih zvez, ki so spremenile pomen, kot je Ariadnina nit, Ahilova 
peta, muke teh dveh Sizifa in Tantala in tako naprej. Res je, tega je zelo dosti. Potem Prometejeve 
muke. To bi res lahko malo bolj predstavila. Imaš prav, Žan. Še kaj? 
u: To, da je predstavila dvanajst olimpijskih bogov, kot neko družino in vse to in lahko bi potem 
tudi še kakšno zgodbo povedala. 
U: Ja, da bi bilo bolj zanimivo. 
u: Se iməm napisano … 
U: Imaš napisano na plakatu. Ja, pravzaprav nimaš napisano, ampak ti si enostavno natisnila. Si 
poiskala na internetu in si natisnila. Naprej. 
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u: Govorni nastop je dober. Zanimivo je, da je vključila vanj tudi zgodbo in govorila je v knjižnem 
jeziku in … 
U: Ja in kombinacija prostega govorjenja in branja. Si je pač izbrala tole. Kaj si hotela, Sara, reči, 
ker zdej se nam že mal mudi, bo zvonilo. 
u: To da so se bogovi poročali s svojimi sestrami in brati. Kako, da potem ljudje, ki so tako rekoč 
… 
U: Po božji podobi ustvarjeni se pa ne smejo. 
u: Ne, nisem hotela tega. Bogov niso obsojali, da so se poročali, če pa bi se kdo poročil s svojo 
sestro al karkoli, je bilo pa krvoskrunstvo. 
U: Ja. Incest ali krvoskrunstvo. Veš, to je pa iz čisto praktičnih razlogov. Če imajo sorodniki otroke 
je velika, velika verjetnost, da ti otroci bojo tako ali drugače prizadeti. To je tisto, veš. Iz čisto 
praktičnih razlogov. Zato je tudi v nekaterih vaseh, ki so bile skozi zgodovino izolirane in so se 
poročali sorodniki med sabo, zelo dosti otrok s takimi in drugačnimi hibami. Tako je s to zadevo. 
Nimamo časa, da bi dns te ocenjevali, vendar moram še zelo na hitro povedat svoje mnenje. Sara, 
po pravici povedano, pričakoval sem več. Zakaj? Bom pa povedal naslednjo uro. 

 
  

Besedilo posnetka številka 4 
 
Razred: 5. 
Predmet: družba 
 
POTEK URE: 
 
U: Tako. Zdej ura je osem in mi se lahko kar lotimo našega pouka. Imeli bomo spoznavanje 
družbe. Vi ste se že doma pripravili na to uro. Ja? Tema te ure so naravne in kulturne znamenitosti 
Lokavca, bližnje okolice in teh naših krajev. No, zdej pa najprej ponovimo. Kaj je naravna 
dediščina? Kaj je naravna …? 
u: Kar je narava naredila in človek ni preuredil. 
U: Nekaj, kar je narava naredila in človek še ni preuredil, spremenil. Ne? Kaj pa je to? 
u: Temu se loh reče kar neokrnjena narava, zərd  tega kr  človek ni poseigu notr  v naravo. In pole 
tud kdaj prov zavarujejo. Recimo ku pragozdi, ku smo bli  v Kočevju, so tm pokazali, k se nə 
smei jət notr . 
U: Aha. Dobro. Kaj še? Kaj pa tukaj v našem kraju, kar smo že omenili? 
u: Naravne so lohku tud slapovi, pol kəšne reke, potoki, kəšne skale, votline. 
U: Ja, dobro. Kaj še? 
u: Okna. 
U: Okna. Kaj še? 
u: Skale. 
U: Skale. 
u: Potoki. 
U: Potoki. Vsi pojavi na potokih. Pač vse tisto, kar je narava naredila. Kaj bi bla tista velika 
zanimivost, recimo tukaj v Lokavcu? Smo znani po Sloveniji. Pa kar nekam trepetamo pred njo. 
u: Plaz.  
U: Ja. Kako se pa imenuje? 
u: Slanu blatu. 
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U: Slano blato. Mogoče veste zakaj Slano blato? 
u: Različne pravljice so o tem. Enkrat govorijo o ovcah, kr  so se təm pasle in k so rade lizale sol. 
U: To je ena izmed. Pa tudi zato ker, včasih je bilo to vzdrževanje tega predela zelo drago, ne. 
Včasih so delali kanale, kopali, čistili in je bilo drago vse skupi. No zdej pa, katere so pa druge 
kulturne zanimivosti? 
u: Cerkve, spomeniki, stavbe, so kapelce, rojstne hiše, muzeji. 
U: Ja. No, kaj pa je zdej tukej  bistveno? 
u: Ja, kar je nariedu človek.  
U: Človek naredu. Zakaj pa človek spreminja naravo? 
u: De se mu bo čim bel prlagodilu  … De bo blu čim bel ləpu. 
U: Aha. Da bi se imel čim bel lepo. Da bi mu bilo najbel enostavno, na lahek način imel … 
življenja. Dobro. No, vi ste prpravli  zdej kar nekej predstavitev, eni jih imate na plakatih, eni jih 
imate na listih, eni boste mal brali, eni znate na pamet. Bomo šli zdej kar nekako po vrsti. Mojca, ti 
si že zasedla svoje mesto. Dobro. Bomo dali kar Mojci prednost. Mojca, prosim. 
u: Naravna in kulturna znamenitost Lokavca. 
Otliško okno. Stara legenda Otliškega okna je, da je v njej živel hudič, ki ga je nekaj tako močno 
razjezilo, da je z roko udaril v skalo in tako še danes na Otliškem oknu se tista, se tisti odtis dlani 
vidi na skali. Nahaja se severno ob Ajdovščini in ob robu Trnovske planote, v bližini vasi Otlica. 
Vas Otlica ima ime po tej luknji. 
Tukej  je na sliki Otliško okno. 
Obseg in nastanek. 
Okno meri dvanajst metrov v višino in v širino sedem metrov. Odprtina je nastala z erozijo in 
korozijo.  
U: No, dva izraza imamo tukej , ne. Erozija in korozija. Kaj bi blo pa to? Tu so že taki učeni izrazi. 
To je voda, ne, ta zmrzal. To je delovala spet ena, naravne sile so delovale, da je nastalo naravno 
okno. Če bi človek naredil to okno … 
u: Bi blu kulturnu . 
U: Aha. Dobro.  
u: In kulturna znamenitost. Cerkev Marije Vnebovzete. Cerkev stoji … v zaselku Brith. … nastala 
v baročnem času. Imela je baročnega mojstra Puše, k je zdej tud ta prenešen v novo cerkev in 
večji oltar je prenesen v cerkev Sv. Lovrenca. (nerazumljivo) 
U: Dobro. Mojca, ti si predstavila eno naravno, eno kulturno znamenitost. Zdej mi pa povej, zakaj 
si se odločila za to? 
u: Ja Otliško okno je zətu, k je zelu znanu, je pač na hribi . Korozija, erozija… 
U: Aha. Narava je delovala. 
u: Narava in tista stara cérku v Brithu pa je bila dokler še niso sezidali te, tanove, je bla 
najpomembnejša … In tam obhajamo tudi maše, kədr  so Marijini prazniki. 
U: Zdej, če bi ti dobila turiste v Lokavec, ne, bi jih verjetno peljala k tem dvem točkam. No, kaj pa 
je še poleg tega, to Otliško okno? Kaj je namen? 
u: Je tudi zlu lep razgled. 
U: Lep razgled imamo. Pa še nekaj. A pridemo z letalom gor, z avtomobilom? 
u: Peš. 
U: Peš, ja. Kolk  časa pa hodimo gor?  
u: Eno uro. 
U: Ta počasni hodimo dve uri.  
u: Kej  pa, če tiečeš. Piətinštirdesiet minut. 
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U: No, Mojca hvala. Ima še kdo? No, kar dej na namizje. Še kdo ma?  
Aha. Tako. Ima še kdo? 
V petem razredu so že tolk  veliki, da kar sami si te stvari porihtajo . Pomagam? 
Kar povečaj.  
u: Uvod. 
U: No, Sindi, kar počasi. Naslov še enkrat. 
u: Jəz pa sem se odločla, da bom danes za naravno znamenitost predstavla plaz, ki se imenuje 
Slano blato in cerkev Marije Vnebovzete. 
Plaz Slano blato se nahaja pod Čavnom in pod Malo goro na pobočju, ki ga režejo številni potoki in 
hudourniške grape. Plaz gravitira po potoku Grajšček proti naselju Lokavec v bližini Ajdovščine. 
Plaz se razteza na površini približno petnajstih hektarjev. Ponovna večja sanacija plazu se je 
zgodila leta dva tisoč ena, ko so uredili odtok vode, zajeli izvire in zgradili betonske pregrade. Leta 
dva tisoč deset pa so potekala vzdrževalna dela. Ob vsem tem je ponoven nastanek blatnega toka 
večjih dimenzij le malo verjeten, a ob večjih in daljših padavinah pa lahko pride do ponovne 
nevarnosti. 
U: Samo malček, lahko prekinem? Tukaj je en izraz, sanacija. Včasih podatke iščete po internetu, 
ne, so pač taki izrazi, ki jih ne razumete in js vam svetujem, da pogledate, kaj pomenijo. A je prov? 
K  s tem se tud mi naučimo, ne. Ker to recimo, strokovno literaturo, ki uporablja take izraze, ki jih 
mi še ne al pa tudi, če vemo, kaj pomeni, če ne bolje, da se izogibamo. 
u: Jəz, če neikej n vem kej pomeini, si loh kej spremnim, kr  povem kej druzga tudi. Al  pej tistu 
vən skrajšm. 
U: No, tako. Iščemo sopomenke in tako naprej ne. No, kaj bi blo to – sanacija? Recimo, če 
pogledamo poved »Ponovna večja sanacija plazu se je zgodila leta dva tisoč ena.« 
u: To je, da se je sprožil … 
U: Ne, sprožil se je, kadar …  
u: Prenova. 
U: Prenova ja. Preureditev, da so mogli nekaj ukrent , ker tko ne bi moglo it . A si vi predstavljate, 
kaj bi bilo, če ne bi tega bilo? Zdej mamo dol na letališču, ne, kupe tistega blata, k so ga speljali 
təkr ət dol. Če bi tista masa pršla dol, bi zasulo Grajšček. To je bila tista sanacija, ki je bila takrat 
potrebna, ne in to je bila zelo draga. Zdej pa vzdržujejo kanale, ne. Tista voda počasi odteka, da 
postane suho, da ne pridejo kar naenkrat tiste velike količine vode. En velik jez so zdej nardili  
təm. Ste že bli  gor?  
u: Ja. 
U: Ampak na rob pa ne smete, kr  se lahko pade dol, je zelo strmo, predvaja za na Triglav, ja. Če 
boste šli v hribe. Dobro, naprej. Oprosti, se opravičujem. 
u: Značilnosti. Teren, na katerem je plaz, je sestavljen predvsem iz fliša, kar je značilno za 
Vipavsko dolino. Višje planote, ki se dvigujejo nad dolino, pa so sestavljene iz apnenca in 
dolomitnina… 
U: Dolomita. 
u: Dolomita. 
Zaradi narivnega roba pride do krušenja naštetih kamnin in tako nastane grušč, ki prekriva pobočja 
vzpetin. Ker ima Čaven tudi tako sestavo, smo ugotovili, da je območje plazu sestavljeno s fliša, 
kjer menjajo plasti laporja in peščenjaka. Sestavljen pa je tudi iz močno … grušča in prepere ...  
preperelega apnenca. Analiza materiala pa kaže, da gre za posipni plaz, ki vsebuje sol. 
U: Aha. Tudi to. Zdej pa lahko malček nazaj še. Ja. Kaj je fliš? A veste, kaj je fliš? 
u: Blatu. 
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U: Vrste kamenja. Glejte tu, plaz ne, zdej mogoče, če bi šli te stvari mal bəl strokovno si ogledat, 
je prov značilnost tega, različni, različne plasti, različna zemlja, različne kamenine so, ne. In vemo, 
da so ene take bəl zdrsne. Zdej mi, če damo spodej pesek pa na vrh kəšn material, recimo ilovico 
in pa kəšno kamenje. Kej  se vm zdi? A bo to trdno? In še naklon, de je. Kaj se bo zgodilo? Bo 
stalo na miru? Ne. Kaj pa, če damo spodi beton, plošče, kamenje, trda podlaga? 
u: Pa bo.  
U: Bo, nje. Se pravi tiste prelomnice so padle, ker niso skupej in zato mamo toliko plazov ob 
vsem tem pobočju Čavna. A veste, ni to edini plaz, jih je kar nekej. Če greste na Čaven, videste 
recimo kamenje təm pa videste kar skale təm notr . In təm kəmər  je tista prelomnica, təm pridejo 
tiste nje … No? No, dej. 
u: Ko se je plaz pozimi leta dva tisoč sprožil, so se ljudje spraševali, od kod ime Slano blato. 
Večina je menila, da zaradi drage melioracije. Blato je bilo zasoljeno. Nekateri starejši ljudje iz 
Kovačev pa pripovedujejo o ovcah, ki so uhajale s kovaških pašnikov v Slano blato, kjer so lizale 
sol. Zaradi soli pa je tudi boljša paša. Nahaja pa se tudi veliko vode, ki je zelo mineralizirana. O 
plazu je pričal tudi star avstrijski vojaški zemljevid iz leta tisoč osemsto enainosemdeset. Območje 
pa je poimenovano z imenom Blatnina.  
In za kulturno znamenitost pa vam bom predstavila cerkev Marije Vnebovzete. Na mestu, kjer 
danes stoji prenovljena cerkev Marije Vnebovzete, naj bi že v sedemnajstem stoletju stala kapelica 
ali manjša cerkev, povečena svetemu Lovrencu. 
U: Posvečena. 
u: Posvečena svetemu Lovrencu. Pozneje, leta tisoč sedemsto osemindvajset, je bila kapelica 
prezidana in povečana, leta tisoč sedemsto petdeset pa dozidana še zakskritja. 
U: Zakristija. 
u: Zakristija in prezbiterij.  
U: Prezbiterij. 
u: Cerkev je bila po navedbah Edmunda Čibeja sezidana v rimskem slogu, obokana in sorazmerno 
predeljena z glavnim in dvema stranskima oltarjema. Glavni komorni oltar s Cebejvo sliko svetega 
Lovrenca danes opravlja enako vlogo v novi cerkvi. Levi stranski oltar pa je delo domačega 
umetnika … iz leta tisoč šesto devetindevetdeset. Ta je bil, po obnovi cerkve leta tisoč devetsto 
sedeminosemdeset, postavljen v prezbiterij pod glavni oltar. Umetnik jo je tam postavil po 
zaobljubi leta tisoč šeststo devetindevetdeset. Med … cerkvijo pod  vodstvom lokavškega župnika 
Janeza Filipiča, je v cerkvi bil v tleh odkrit fragment gotske freske iz druge polovice petnajstega 
stoletja. Z graditvijo nove cerkve, leta tisoč devetsto petintrideset, je začela stara cerkev v Brithu 
propadati. Ob tem so za vedno izginili … in prižnica o kateri Edmund Čibej navaja, da je bila še 
posebej … in nekaj izrednega. To je tista cerkev v Brithu, obnovljena. 
U: No, pravi mojstri za oblikovanje. Dobro. No, Sindi, ti si se izredno potrudila, polhnu stvari si 
izbrala ne, tako da smo se kr  novih stvari naučili, ne. Tako da to kar spravi, ker boš verjetno v 
višjih razredih še kej uporabila lahko. A je prav? No, dobro. A ima še kdo?  
u: Ja. 
U: Imate še. 
No, bo Dominik uredil.  
u: Ima previelk klučk. 
U: Prevelik ključek? Ne, ne, ne. Gre, gre. To je samo ohišje veliko. Tudi miške so ene večje, ene 
manjše, ne. Tako. 
u: Jəz vm bom. Jəz sem se z dns odluoču, de vm bom predstavu za naravno znamenitost Hubelj. 
Reka Hubelj. Hubelj je reka. V deževnem območju pej je hudournik, ki teče skozi Ajdovščino. 
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Izvir. Hubelj izvira dva kilometra od Ajdovščine in Lokavca, ob vznožju Trnovskega gozda. Voda 
teče iz treh odprtin, ki jih je pej možno videti sam ob močnem in dolgotrajnem deževju. Ob izviru 
stoji restavracija, zapuščena vojaška postojanka, od koder vodi pač tud ta krožna naravoslovna 
učna pot, ob kateri si je moč videti zelo različnih dreves in kamnin. Pri vasi Dolenje, se Hubelj 
izliva v Vipavo. To je tista restavracija pri Hublju in tuki  pride ena reka, tuki  pride ena reka in 
tuki  še ena, se združijo. Tuki  pej je Hubelj, teče, in to je naravoslovna učna pot, je krožna. In pride 
spet tuki  nazaj. Izvir predstavlja pomemben vir vode za ta Ajdovski in Vipavski del, za Ajdovski 
del vd Vipavske doline. Nekateri viri pej tud navajajo, de j  reka puotok, kljub svojemu volumnu 
in plovnosti uvršča med reke … Ta slika je bel v dolgotrajnem deževju in puole zətu zərəd tega 
se Hubelj uvršča med reke. Drugo pa je cerkev Marije Vnebovzete. 
U: Ste kar vsi za cerkuco odločli . 
u: Cerkev Marije Vnebovzetje leži v Lokavcu, v Brithu. Je najstarejša cerkev v vasi. Na mestu, kjer 
danes stoji prenovljena, naj bi že v sedemnajstem stoletju stala manjša kapelica ali cerkev 
posvečena svetemu Lovrencu. To je pač tista cerkev. 
Pozneje, leta tisoč sedemsto osemindvajset, je bila kapelica prezidana, povečana in je bil dodano 
še, zakristija. Z graditvijo nove cerkve, leta tisoč devetsto petintrideset, je tista cerkev, jo niso več, 
təku, niso več hodili, jo niso več tolk  oskrbovali in je začela propadat. In puole so pej med tistim 
časəm za vedno izginili  stranski vltarji , prižnica in … da sta bla zəlu leipa. Pred nekaj leti je bila 
cerkev tud obnovljena in dəns služi svojemu pač namenu, predvsem za teve Marijine praznike. 
U: No? Bi kej vprašali?   
u: Ne. 
U: Ne? Dobro … 
u: Aja in kej j  že uni, glih zdej sem pozabu, k je Sindi že poveidla, k je … 
Aja. … Kušar.  
U: Ja. Da so to staro cerkev prenesli v novo cerkev  in je cerkev v Brithu Marije Vnebovzete, tukej  
je Svetega Lovrenca. No, naslednji, Matej.  
u: Jəz bom predstavu Čoški potok, kr  j  zəlu zanimiv potok. Smo se tudi vliku  cajta təm igrali  … 
Teče po Lokavci, obi in skozi zaselek Čohi. Izvira pod vznožjem Gore. Njegov izvir je bil do 
nedavnega pod mogočnim hrastom. Je bla tudi sredi vročega poletja tud hladna voda. V njem … 
Pred par leti so vaščani Čohov tisti mogočni hrast posekali in so vodo preusmerli v svoj zajetje, za 
pit, z pitno vodo. Zato v poletnih mesecih in ob sušnem vremenu potok včasih presahne. Tlie j  
slika, kəku je voda … v skale. Puole, dobre lastnosti so, da je vaščanom Čohov, daje pitno vodo in 
izvir je na površju. Slabe lastnosti pa so, voda ima precej vodnega kamna. To se je včasih videlu v 
kotli čki  za toplo vodo pri štedilniku na drva. V njem se je namreč nabrala debela plast apnenca. V 
njem stanujejo tudi paglavci, žabe, pijavke. Včasih so bli  tud raki, sam puole so tisti hrast 
poseikəli  in raki brez vode niso mogli preživeit. In pol so pač umrli. Zanimivosti so: potok je tudi 
ponekod, tudi danes zelo zanimiv, nje in sem se tud jəz hodu igrət in starši muoji  so dajali 
mlinčke in tudi jəzt z bratm  se … Ima tud kar nejk slapov takih velikih metr in pol in je full  
zanimiv. Konec. 
U: No, ti si pa poiskal eno zanimivost, ne in si jo čist sam sestavil, ne. Kje si dobil podatke o tem?  
u: Moj tata in jəzt. 
U: No, ti si raziskoval pri očetu, pri sebi. No, če bi te še kaj zanimalo, so še stari starši in tako 
naprej. Zelo lepo. Te stvari je treba zapisət pa ohrant, ne tko da … 
u: In pol še kapelca Lurške Marije, nje, to je tista na Brodu. Bila je zgrajena leta tisoč devetsto 
enajst v zahvalo za pomoč, previdnost … delo. K j  Andrej Slokar j  … pri Vipavi dobil za zgled, je 
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dobil zabojčke … j  rieku , de če bo dobil veliko plačilo, de bo zgradil in kljub tem časom, kr  j  bla 
təkr ət kriza, kljub slabim časom … se j  vseenu ratəlu zgradit kapelco. 
U: Čaki, nisem jəz neki prav razumela. Zakaj je blo to? 
u: Ma zərəd tega, kr  j  en nəruočnik  iz Italije naročil, nej nardi  lesene zabojčke in če bo dobra 
plača, bo nərdu  kapelco in vse, j  rieku .. Ko sta z žieno Frančiško romala v Lurd, sta kupila 
Marijin kip in ga prinesla … v kapelco … Lurški Mariji. Nekoč so neznani vandali vdrli v kapelico 
in Marijin kip vrgli v potok. Kip ni bil hudo poškodovan, samo roke so se zlomile in to je sin od 
tega Andreja Slokarja svoji hčerki, ker je bla še mičkana, roke v mavc vlil in puole dal n kip in je 
tud še enkrat prebarvu. 
U: No, kako zanimivo. Ste videli? No, tako so. Original postavili. 
u: Leta tisoč devetsto enainosemdeset je bila opravljena temeljita obnova in so tud vse prenovili. 
Dodatna obnova je bila izvršena še leta tisoč devetsto šestinosemdeset, ko smo v Lokavcu 
obnavljali skor vse kapelice in še zadnja je bla pej prov lani, k j  blu stu lejt, odkar so jo nardili . 
… Zelo lepo uspela obnova. Zanimivosti: Pred štirdsietmi lejtmi , ob slabem vremenu, je bla tud 
čakalnica za avtobus, ker tiste čakalnice təm še ni blu na Brodu in moj tata, so enkrt  skakli čjez 
… in puole se j  doma zgovarjal, de j  bil en grm təm s trn əmi. In to je konec. 
U: Zelo, zelo lepo. No, tako. No, tako recimo, še pripovedi staršev, ne. Še vse skupaj obogatijo te 
stvari. Vi jih kar vprašajte. No, a ima še kdo to predstavitev? No, zdej pa še nekaj plakatov. Zdej 
so plakati na vrsti. 
u: Jaz vam bom danes za kulturno znamenitost predstavil Batičevo hišo, ki je zelo znamenita po 
črni kuhinji in v zaselku Bitovi stoji že več kot dvesto let. Ko pridemo v hišo, lahko že na daleč 
opazimo črno kuhinjo in v tej črni kuhinji stoji leseno ognjišče, krušna peč in nafta, napa in 
kadilnica ali raufkambra , kakor so takrat rekli. 
U: No, a lahko malo prekinem. Kakšna kambra? 
u: Raufkambra. Tam so kadili meso, ker tkrt  še niso imeli hladilnikov, de se je ohranlo več časa. 
U: Rauf. Kaj pomeni raufat? Izraz doma. 
u: Kaditi. 
U: Kaditi, ne. Če kdo kadi, a ste že šlišli za tole? Gejni rauh… rauf . Kej  že? Kako že? 
u: Rauft. 
U: No, takole. In zato je raufkambra . No, ste videli, ne. To so … tak prostor je bil, ne. Sezidan, 
tako da ni blo slučajno kakšnega sena ali stelje blizu, ne. To je bilo kar v hiši. No, in tam so obesili 
salame … 
u: Nad črno kuhinjo, da je bla ta soba. 
U: Aha. 
u: In notranjost hiše je med temi dvesto leti ostala nedotaknjena in še moja mama se spovne 
(spomni), kako so nosili meso v to kadilnico in tukaj je bila rojena moj praded in moja babica.  
U: A v tisti hiši?  
u: Ja. 
U: Zanimivo. Zdej, če tega ne bi raziskoval … Si vedel že to prej? 
u: Ja, meni je mama nejki  puveidla in še nona … 
U: Zdej recimo raufkambra . Bi vəs jəzt məlčk še prekinila. To so obesili gor slanino, pršut, pa te 
stvari. Kr  včasih niso poznali še zamrzovalne skrinje, hladilnika in tako naprej. No, in spodaj so to 
tudi okadili zato, da je to dalj časa ostalo tako, kot je treba. Vemo, da so take stvari zdravju več al 
manj škodljive, če preveč take hrane jemo, ne. In po navadi so dali še recimo tku , da je bil bəl dim, 
so dali gor še brinje, da je məlčk dišalo po tem. To so bli  specialisti tisti, k so to delali. Jəz bəl 
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pošlušm te stvari … In še vedno imajo te raufkambre . Ana, mogoče ti veš za eno raufkambro ? 
Imate pri vs doma eno raufkambro ? Pr babici? Ne veš. Ste videli že tole? Ne. 
u: No in za naravno znamenitost vəm bom predstavil izvir reke Hubelj. Izvira 3 kilometre iz 
Uajdovščine in vre na dan iz številnih lukenj kraškega podzemlja in skupaj ima štirsto metrov 
rovov. Ima tudi tri glavne jame. To so: veliki Hubelj. Ta je tisti, ki iz njega teče le ob velikih 
padavinah in dolgotrajnih  padavinah. Voda pada pej deset metrov v globino. Potem je Hubljeva 
kuhinja, tristo metrov dolga, ta je ta, k je najbolj znana in še vzhodna Hubeljska jama, ki je tukaj in 
tista je le ob večjih padavinah teče iz nje. In manjše jame. Ena od teh je še ena, ki se ji pravi 
Pajkova mreža. Ko so veliki nalivi, Hubelj tud zelo narase in nastane hudournik. Pred dvema 
letoma pa je odnesel tudi cesto, ki je bila ravno v prenovi in povprečna temperatura je med sedem 
in osem stopinjami celzija. In ob Hublju je tudi naravoslovna učna pot, ki gre od tukej  in navzgor 
pa ob reki. Ljudska pripoved ob nastanku imena Hubelj. V tistih časih so ljudje niso imeli vode in 
velikan je ležal na skalah. Potem so prišle vile in mu povedale, da je za temi skalami voda. In 
potem je za. In potem je velikan začel kopati in je kopal in kopal in ječal: Hu hu hu. In takrat so 
prišli palčki in so ga začeli spodbujati z: Bel, bel, bel. Nato se je vse to skupaj slišalo kot Hubel(j). 
In zato, ko je velikan odmaknil še zadnjo večjo skalo, je izpod teh skal pritekla deroča in sveža 
voda in se je, so tako dali ime pač Hubelj. 
U: No, dobro. Hvala lepa. Bi kdo vprašal kaj? No, naslednji bo … 
u: Jəz sem za naravno značilnost pripravila Otliško okno. Otliško okno se nahaja severno od 
Ajdovščine, na robu trnovskega gozda. Okno je vidno z vasi Otlica, po kateri je dobil tudi ime. Do 
Otliškega okna vodi več poti. Najkrajša je iz vasi Otlica. Najbolj obiskan pa je dostop od izvira 
Hublja, kraški izvir nad Ajdovščino. Z zgornje strani okna je lep razgled, pod seboj vidimo 
Vipavsko dolino. Nad oknom je tudi nekaj informativnih tabel, ki nam povejo znamenitosti in 
zgodbo, kako je nastalo Otliško okno. In zdej bi jəz še prebrala to zgodbo. Zgodba o nastanku 
Otliškega okna. To je bilo še v tistih časih, ko sta Kristus in sveti Peter hodila po svetu. Tako gresta 
en dan dol po deželi in se ustavita tam nekje pod Čavnom. Usedeta ob … da se malo oddahneta in 
se »pomenjavata«. »Ta gora«, pravi Jezus, »sloni na treh zlatih stebrih, nad zlatim jezerom«. Hudič 
pa jima je na skrivoma sledil in lovil na uho, kaj se menita in slišal je tudi, kar je Kristus povedal 
svetemu Petru o Čavnu. In on vzel tiste zlate stebre in res je naredil dve oprtnici, eno iz drata (iz 
žice), drugo iz cvierna (iz sukanca), na Čaven oprta … v tistem se je spotaknil in s tako silo treščil 
tja ob Otliško reber, da je v skalo z nogo zavrtal luknjo. Še danes je tam na  … pod kamnom pozna 
hudičeva stopnja, s katero močjo se je z nogo uprl v tla, ko je … 
In zdej še v bližini okna, le sto metrov stran, pa se nahaja kamniti polž in nad njim kamnita 
piramida. Vpisna skrinjica z žigom pa bomo našli pet minut stran od okna pri manjši kapelici … Če 
se bomo povzpeli od izvira Hublja do skrinjice, … In to je bila naravna značilnost. 
Jəz sem pərpravla  vsie tri cierkve … Podružniška cerkev sv. Urbana. Na območju arheoloških 
najdišč, visoko v pobočju Čavna, stoji podružniška cerkev posvečena svetemu Urbanu, zavetniku 
… Cerkev je bila najverjetneje zgrajena v osemnajstem stoletju v preprostem in težko določljivem 
slogu. Po nekaterih virih naj bi bila nekoč celo javna vaška cerkev, kar je zaradi polurne 
oddaljenosti od kraja zelo nenavadno. Po navedbah arhiva škofovskega ordinata v Gorici je bila 
cerkev za časa cesarja Jožefa drugega podrta in pozneje, leta tisoč osemsto dvainštirideset, 
popravljena in ponovno blagoslovljena. Po drugi svetovni vojni je začela ponovno propadati in 
svojo današnjo, menda že tretjo  podobo, dobila tisoč devetsto sedeminosemdeset. In puol sem tle 
dala še slikce vd cerkve in oltar. In tu je tu. 
U: No, bi kdo vprašal kaj Tino? 
u: Ne. 
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U: Ne? Bomo potem obesili plakate, da si boste lahko še ogledali. Iris.  
u: Jəz sem si za kulturno znamenitost odluočla za cerkev Marije Vnebovzete v Brithu. In na mestu, 
kjer danes stoji ta cerkev, je že v sedemnajstem stoletju stala kapelica in manjša cerkev. Leta tisoč 
sedemsto osemindvajset je bila kapelica prezidana in tudi povečana. 
Cierkev je bila po navedbah Edmunda Čibeja sezidana v rimskem slogu in sorazmerno razdeljena 
z glavnim in dvema stranskima oltarjema. Marmorni oltar s sliko svetega Lovrenca je danes v novi 
cerkvi. In med prenovo cerkve, pod vodstvom Lokavškega župnika Janeza Filipčiča, je bil odkrit 
fragment gotske freske iz druge polovice petnajstega stoletja. Z zgraditvijo nove cerkve je stara 
cerkev v Brithu začela propadati in ob tem sta za vedno izginila desni stranski oltar in prižnica. In 
za naravno sem se pa za Hubelj. Hubelj je reka, v deževnem obdobju pa hudournik, ki teče skozi 
Ajdovščino. Izvira iz treh kraških slapov ali izvirov in je ob vznožju … Pri vasi Dolenje se izliva v 
reko Vipavo. Vsi slapovi so vidni v le deževnem obdobju in ob izviru stoji restavracija in 
zapuščena vojaška … Na naravoslovni učni poti je moč videti različne drevesne vrste in tudi 
kamnine. Hubelj predstavlja zelo pomemben vir vode za Ajdovski predel Vipavke doline. In 
nekateri viri navajajo, da je Hubelj potok, ampak bi lahko bil s svojim volumnom in neplovnostjo, 
uvrščamo med reke. 
U: No, zdej še Tjaša. 
u: Sam jəz sem se zmuotla, k neism z Lokavca. 
U: Ja, vse je v redu, kar bo, sej smo se zmenili. Nč se nisi zmotila. Ti nam sam povej. 
u: Naravna znamenitost Postojnska jama. Postojnska jama je ena najlepših in najbolj obiskovanih 
turističnih znamenitosti v svetu in Evropi. Nahaja se v bližini Postojne in je največji kraški jamski 
sistem v Sloveniji. Dolga je dvajset tisoč petsto sedemdeset metrov in njena največja globina je sto 
petnajst metrov. Stalna temperatura jame se danes giblje med osem in deset stopinj Celzija. Del 
postojnskega jamskega sistema so poleg Postojnske in Planinske jame, še Črna jama, Otoška jama, 
Magdalena jama in Pivka jama. Jama slovi tudi po človeški ribici. Jama je imela glede na najdene 
stare stenske napise obiskovalce že v devetnajstem stoletju. Knjiga obiskovalcev se vodi že od leta 
tisoč osemsto devetnajst. Pet posebnosti: človeška ribica, podzemni vlakec, enaindvajset 
kilometrov podzemnih rovov, dvesto let zgodovine in razvoja, štiriintrideset milijonov 
obiskovalcev. In zdej še kulturna znamenitost. Grad Snežnik. Grad Snežnik spada med ohranjane 
gradove na Notranjskem. Nahaja se pod goro Snežnik, blizu kraja Kozarišče. V virih je bil prvič 
omenjen leta tisoč dvesto oseminšestdeset, in sicer kot lovska postojanka. Nastanek sedanjega 
gradu sega v leto tisoč štiristo dvainšestdeset. Grad Snežnik je trinadstropna stavba z največjim 
kamnitim mostom, ki pelje do obzidja in renesančnim obzidjem pred vhodom. Dvoložni kamniti 
most in zunanjim stolpičjem so dodatki iz devetnajstega stoletja. Med bivalnimi prostori so 
zanimivi predvsem soba z Egiptovskim pohištvom, jedilnica in večja dvorana, ki je preurejena v 
poročno dvorano. Okolica gradu je skrbno urejena v park z jezdnimi in sprehajalnimi potmi. Grad 
Snežnik je čudovito mesto za romantično in nepozabno poroko. Z gradom upravlja Narodni muzej 
Slovenije. 
u: Jəz bom prebrala Plaz Slano blato … ? ... na pobočju, ki ga … številni potoki in hudourniške 
grape. Plaz gravitira po potoku, po potoku Grajšček proti naselju Lokavec, v bližini Ajdovščine. Do 
plazenja … je prišlo v … osemnajstega ali devetnajstega novembra, ko so domačini Lokavca prvič 
opazili kalno vodo v potoku Grajšček. Plaz je opazil lovski čuvaj v noči z dvaindvajstega na 
triindvajsti  november dva tisoč. Strokovno … od triindvajstega novembra. Splazno območje 
predstavlja star plaz, ki ga zgodovinski viri prvič omenjujejo pred dvesto leti. Sanacija plazu z 
ureditvijo okoliških grap je bila izvedena leta tisoč devetsto tri. Plaz, ki je zajel grapi dveh desnih 
pritokov, potok Grajšček, obsega tisoč deset metrov, šestdeset do dvesto metrov široko območje in 
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leži med … ? … tristo šestdeset in šesto šestdeset metrov. Površine plazu namenjajo petnajst 
hektarjev. Splazni material predstavlja … ? …  grušča, fliša in apnenec. Preostali največji del 
splezne mase sestavljajo preperele flišne kamenine. Plaz Slano blato je zajel predvsem gozd in 
travnike. Od naselja Lokavec je … v dolžino tisoč metrov. Dvajsetega dvanajstega dva tisoč pa je 
… ? … blatnega toka večjih dimenzij je trenutno malo. V primeru večjih padavin pa lahko postane 
realna nevarnost. Zemeljski plazovi povzročajo veliko škodo … Tako je plaz Slano blato napravil 
kar precej škode. Odnesel je okoli sto hektolitrov gozda in grmičevja. … (nerazumljivo). 
Zdej pa še kulturna. Batičeva hiša. Batičeva hiša stoji v zaselku Bitovi v Lokavcu. 
U: Maja, jəz vem, da ti to znaš povedat tudi, ni treba brat . Lahko? 
u: Ja. 
Njena zgodovina pa obsega dvesto let v preteklost. Stavba je še danes v lasti družine Batič in naj bi 
v preteklosti postala muzej Lokavške bivalne kulture v preteklosti. … Batičeva hiša. … Notranjost 
hiše je skozi ves ta čas obstala nedotaknjena. Črna kuhinja … Ognjišče …, ki še vedno deluje. V 
nadstropju nad ognjiščem je tudi kadilnica, raufkambra , kjer so okajali meso, ki bolj spominja na 
večjo shranjevalnico … Sledi še izba ali soba. 
U: Aha, dobro. 
U: No, samo malček še, da nardimo zdej še piko na i. Martin, iməš še nekej.  
u: Jəz iməm šulo in Otliško okno. 
U: Šolo imaš in Otliško okno. Otliško okno smo že. Boš samo šolo?  
u: Ja, lohku. 
U: No, pridi. Smo Martina skoraj pozabili. 
u: V Lokavci imamo šolo, ki je stara več kot sto let. Ime ima po pisatelju in zdravniku Danilu 
Lokarju. Ima pet razredov in ena učilnica je namenjena vrtecu. Blizu šole je tudi telovadnica, ki je 
poimenovana tudi po pisatelju in zdravniku Edmundu Čibeju. 
U: Ni bil zdravnik.  
u: Pisatelj. 
U: In učitelj, ne. 
V redu. Šlišli smo. Vprašanje, recimo. Zapomnili si boste kr  neki stvari. Ene stvari so se ponovile, 
to pomeni, de ste večrt  šlišli. Pa bojo še trajnejše te stvari. Kaj bi pa vi rekli o tem? Če mal 
ovrednotite svoje delo al pa delo sošolcev. A bi koga še posebej pohvalli, pohvalili? Bi mogoče kej 
spremenili, če bi še enkrat deiləli  to nalogo. 
u: Ja, jəz sem nejki  puzabu. 
U: No, kr  roko gor in mi povejte. A zdej samo tisto, da ste nekej pozabli povedat. To pomeni, da 
bi te stvari še bolj obogatili. Dve uri bi bilo premalo ali pa še več. Je tako? Zdaj pa tiste dobre 
stvari na katere ste prov ponosni? 
u: De sem si zapomnu … 
U: S tem si se tudi nekej novega nauču. Gotovo si boš zapomnu. Vid? 
u: Poduobno kot Dominik.  
U: Prosim. 
u: Poduobno kot Dominik. 
U: Kot Dominik. Mojca.  
u: Jəz tudi. Enako. Istu kot Dominik. 
U: Istu vsi kot Dominik. A je bla tiežka ta naloga? 
u: Ne. 
Loh še nejk povem. 
U: Povej. 
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u: Da je reka Hubelj full  pomembna … 
U: ZELO!  
u: Za … in ribolov. 
Ja in pomembna je. Izkoriščəli  so jo že stari Rimljani … 
U: No, to pomeni, da imate vi lahko še raziskujete naprej. Dobro, jəz sem zadovoljna z vami. Bili 
ste pridni. Mogoče bi eni še malček sproščeno te stvari povedali. Mogoče ste imeli malčk tistega 
kar po navadi ni, ne. Mislim, da bo lahko dobila podatke, ki jih rabi. Zdej pa si še enkrat lepo 
zaploskajte.  
 
 

Besedilo posnetka številka 5 
 
Razred: 2. 
Predmet: slovenščina 
 
POTEK URE: 
 
U: Dobro. Domačo nalogo bomo pogledali. Kaj je bilo za domačo nalogo danes?  
u:  Smo imeli račune v matematičnem zvezku … 
U: Račune v matematičnem zvezku in ustno pripovedovati zgodbico Na obisku pri zlatem soncu. 
Tole zgodbico boste potem tudi pripovedovali. Koledar. Vidim, da niste popravili. Ampak vseeno 
bi prosila Sanjo, če pove. 
u: Danes je torek, petnajsti maj dva tisoč dvanajst. Letni čas je pomlad. Vreme je ... 
U: Ma ja, mislim, da je kar sončno. Bi lahko dali kar sonček. Boste pokazali mi, prosim, domačo 
nalogo. Tako. Ko ti pa pogledam domačo nalogo, pustiš na mizi samo tisti list, kjer so sličice, da si 
boš pri pripovedovanju pomagal. Ja, ko boš pripovedoval. Kako so šli računi? Je bilo težko? 
u: Ne. 
u: Jəz nism mel nit  ene napake. 
U: No, bravo. Sem ti popravila tiste račune, ki smo jih pisali včeraj in moram rečt, da ste bili 
pridni. 
Ja. 
Aha. 
Prosim? 
Ja, si pobarval, lepo. 
Komu še nisem pogledala? 
Bom povedala potem, prav. 
(nerazločno) 

Bom povedala malo kasneje. Dobro. Pššššš. Pššššt. 
Na mizi imaš samo list, na katerem so sličice … Kaj? 
Obrni. Obrneš. Ne gledaš besedila, prosim. Matej, začni pripovedovati, prosim. 
u: Nekoč je velik oblak zakril sonce. Že tri dni se ni prikazalo. Ptički so bili žalostni, zato so ga šli 
iskat. Hodili so in hodili in srečali polža. Vprašali so ga, če morda on ve, kje živi sonce. Ampak 
polž ni vedel, kje živi sonce, zato je šel z njimi. Malo za tem so srečali še srako. Tudi sraka ni 
vedela, kje živi sonce, zato je šla z njimi. Blizu sta bila zajček in račka. Z račkinim čolnom so se 
odpeljali k ježu, če morda on ve, kje živi sonce. Jež jim je povedal, da za njegovim drevesom je 
velika gora, nad njo sedi velik oblak, nad oblakom pa luna.  
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U: Ja, Luka P*******, prosim, nadaljuj. 
u: »Zbudi se sonce!« so kričali. 
U: Pri tej sličici smo ostali. 
u: Təm, k huodijo guor. 
U: Ja. 
u: Aha. Povzpeli so se na vrh gore. Splezali na oblak in luna jih je z veseljem prepeljala do hiše, 
kjer je živelo sonce. »Zbudi se sonce, zbudi se sonce!« so kričale živali. Zbudi se in nas pogrej. 
Sonce pa je odgovorilo: »Kako naj vas pogrejem, če pa ne morem sijati, če je velik oblak pred 
mano?« V vedro so nalili čisto vodo in sonce temeljito umile in ga zdrgnile in sonce je lahko spet 
lepo zasijalo. 
U: Lepo. Ja, Klemen, začni od začetka in povej na začetku tudi naslov. Vedno, ko pripovedujemo, 
mora biti na začetku tudi naslov. Klemen, prosim začni. 
u: Na obisku pri zlatem soncu. Nekoč je velik oblak zakril sonce. Ptički so se razžalostili, ker ga ni 
bilo več. Šli so ga iskat. Potem so srečali polža in ga vprašali, če ve, kje živi sonce. Ampak ni 
vedel. Potem je šel z njimi. Šli so do srake, a tudi sraka ni vedela, kje živi sonce. 
U: Ja, Kaj nadaljuj prosim. 
u: Srečali so račko in zajčka, a tudi ona nista vedela, kje živi sonce, zato so se … Ne. Peljali so se z 
račkinim čolnom do ježa. Jež jim je povedal, da za njegovim drevesom je gora, nad goro pa velik 
oblak in srebrna luna. Prišli so na goro, splezali na oblak. Oblak jih je vodil do srebrne lune.  
U: Ja, Erik M****, prosim nadaljuj. 
u: Prišli so do hiše, kjer je živelo sonce. 
U: Ja, Kaj je ostal pri srebrni luni, ne. Se pravi, so srečali … Prišli so do srebrne lune in mogoče 
jim je ona kaj pomagala … 
u: Ja. 
U: Erik. Sigurno veš.  
u: Živali so zaklicale: »Sonce, zbudi se«. Sonce pa jim je odgovorilo: »Kako naj sijam?« 
U: Sijem. 
u: »Sijem. Če pa me je prekril velik oblak«. Živali so natočile v  vedro čisto vodo in sonce umile. 
Tako je sonce nazaj sijalo. 
U: Tako ja. So ga umile. Sonce so umile, ja. Erik L****, prosim od začetka. 
u: Na obisku pri zlatem soncu. Nekoč je velik oblak zakril sonce … Ptički so bili žalostni, zato so 
ga šli iskat. Najprej so vprašali polža, a polž ni vedel, kje živi sonce. Tam je bila sraka, a tudi ona 
ni vedela. Nazadnje pa so še vprašali zajca in račko, a tudi ona nista vedela, kje živi sonce. 
U: Tako ja, hvala. Iris, bi ti nadaljevala, prosim. 
u: Potem so z račkinim čolnom šli na drugo stran reke vprašat ježa, ali morda on ve, kje živi sonce. 
Jež jim je povedal, da za njegovim drevesom je velika gora, nad goro oblak, nad oblakom pa 
srebrna luna. Jež je šel prvi, da jim je pokazal pot do vrha gore. Ko so prišli na vrh gore, so splezali 
na oblak. 
U: Ja, Luka, nadaljuj. 
u: V … 
U: Usedi se lepo.  
u: Luna jim je pokazala, kje je sonce. Prišli so do sonca in rekli: »Sonce, pogrej nas«. Ampak sonce 
je odgovorilo, »ne morem, če me je prekril velik oblak«. Živali so šle po čisto vodo. Natočile so jo 
v vedro in umile sonce. Sonce je nazaj spet sijalo. 
U: Ja. Lepo, Luka. Jakob, začneš, prosim. 
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u: Nekoč je velik oblak zakril sonce. Ni se prikazalo tri dni. Ptički so bili žalostni. Nato so se 
odpravili iskat sonce. Prišli so do polža in ga vprašali, če morda on ve, kje živi sonce. Potem … 
Kmalu so prišli do vrane in jo vprašali, če morda ona ve, kje živi sonce. 
U: Ja, Gregor nadaljuj. Kje smo ostali? Vrana se je pridružila ptičkom in so šli dalje. 
u: In so šli dalje. Nato so srečali zajčka in račko, a tudi onadva nista vedela, kje živi sonce. Šli so v 
račkin čoln in prečkali … Prišli do travnika, kjer živi jež. Vprašali so ga, morda on ve, kje živi 
sonce. Povedal jim je, da za njegovim drevesom je velika gora, nad goro oblak, nad oblakom pa 
velika luna. Če greš na goro, lahko kar z roko pobožaš sonce.  
U: Ja, lepo. Nadaljuj Sanja, prosim. 
u: Jež je šel prvi tako, da jim pokaže pot. Prišli so na vrh gore, splezali na oblak in oblak jih je 
peljal do lune. Luna jih je odpeljala do hiše, ki živi sonce. 
U: Kjer … 
u: In so rekli: »Sonce, zbudi se. Pogrej nas«. Sonce jim odgovorilo: »Ne morem, če me je zakril ta 
velik oblak«. Tako so šle živali po vedro čiste vode in ga umile. Sonce je spet sijalo in spet je bilo 
na svetu svetlo in toplo. 
U: Ja, lepo. Elena, začni prosim. 
u: Na obisku pri zlatem soncu. Ko je oblak zakril sonce, so ptički hoteli zvedeti, kam je šlo. 
Vprašali so polža, kam je šlo, ampak polž ni vedel. Polž je šou z njimi in so šli vsi skupaj vprašat 
srako. A tudi sraka ni vedela, kje je sonce. Nato je šla z njimi. Srečali so zajčka in račko. So z 
račkinim čolnom odpotovali do ježa.  
U: Ja, Anže nadaljuj.  
u: Jež jim je podrobno opisal pot. Za drevesom je velika gora, nad goro oblak in nad oblakom luna. 
Jež je šel prvi, da jim je pokazal pot. Šli so po gori na oblak in oblak jih je pripeljal do lune. 
U: Ja, Matija. 
u: Luna je bila vesela. Prijazno jih je pospremila do sonca. Potem so, potem, ko so živali odšle k 
soncu so zaklicale: »Sonce, zbudi se. Dvigni se na nebo in nas ogrej.« Ampak sonce je zmajalo z 
glavo: »Pustite me spati, saj ne morem sijati.« Potem so živali natočile v vedro čisto vodo in sonce 
umile. Sonce se je spet dvignilo na nebo in tako je na svetu spet bilo svetlo in toplo. 
U: Tereza, prosim začni. 
u: Na obisku pri zlatem soncu. Nekoč je oblak zakril sonce in ptički so bili žalostni, zato so ga šli 
iskat. Na poti so srečali polža in vprašali so ga, če on ve, kje živi sonce, ampak ni vedel. Šli so 
naprej in na poti so srečali vrano. Vprašali so jo, če ona ve, kje živi sonce. Ona je odgovorila ne. … 
Srečali so račko in zajčka. Ona … 
U: Onadva. 
u: Onadva nista vedela, kje živi sonce.  
U: Ja. Liza, prosim. 
u: Tudi onadva nista vedela, zato so z račkinim čolnom prečkali reko, vprašat ježa, ali morda on ve. 
Jež jim je povedal, da za njegovim drevesom je velika gora, nad goro je oblak in nad oblakom je 
luna. Jež je šel prvi, da jim pokaže pot. Ko so prišli na vrh gore, so splezali na oblak in iz oblaka na 
luno. Luna jih je pospremila do sonca, ki je … do hišice, kjer je živelo sonce. Sonce.  Živali so 
zakričale: »Sonce, zbudi se.« A sonce se ni hotelo zbuditi. Zagodrnjalo je: »Kako naj sijem, ko pa 
me je temen oblak prekril?« Živali so v vedro natočile čisto vodo in umile sonce. Sonce jih je z 
žarki pobožalo in šlo na nebo. Tako je bilo na svetu spet toplo in lepo.  
U: Ja, lepo. Val. Dej noge dol, prosim. 
u: Na obisku pri zlatem soncu. Nekoč je velik oblak zakril sonce, da se ni prikazalo tri dni. Ptički 
so bili žalostni, zato so ga šli iskat. Na poti so srečali polža in ga vprašali, če morda on ve, kje živi 
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sonce. Odgovoril je, da ne ve. Blizu je bila vrana. Tudi ona ni vedela, kje živi sonce, zato je šla z 
njimi. Ko so srečali še račko in zajčka, so se z račkinim čolnom odpeljali čez reko, vprašat ježa, ali 
morda on ve, kje živi sonce. Povedal jim je, da za njegovim drevesom stoji velika gora, nad njo 
sedi velik oblak, nad oblakom pa srebrna luna. 
U: Ja, hvala Val, lepo. Ajla, prosim nadaljuj.  
Nad oblakom pa srebrna luna, tam je končal Val. 
u: Jež je šel prvi, da bi jim pokazal pot do oblaka. Ko so prišli na vrh gore, so splezali na oblak. 
Oblak jih je odpeljal do lune. Živali so splezale na luno in luna jim je pokazala, kje živi … Hišo, 
kjer, kamor je živelo sonce. 
U: Kjer je živelo sonce, ja. 
u: Živali so sonce zaklicale: »Zbudi se, zbudi se, sonce.« Sonce je odgovorilo: »Kako naj vas 
ogrejem, če pa me je oblak prekril?« Živali so natočile v vedro čisto vodo in sonce umile, tako je 
sonce spet lepo sijalo in ogrevalo. 
U: Ja, Neja. 
u: Na obisku pri zlatem soncu. Nekoč je velik oblak zakril sonce. Ptički so bili žalostni, zato so se 
odločili, da ga gredo iskat. Na poti so srečali polža. Polža so vprašali: »Kaj veš, kje živi sonce …?« 
U: Nedolgo zatem. 
u: Nedolgo zatem so srečali vrano. Vprašali so jo, če morda ona ve, kje živi sonce. A tudi ona ni 
vedela. Hodili so in hodili in srečali račko … Z račkinim čolnom so se odpeljali na drugo stran 
reke. Tam je živel jež. Vprašali so ga, če morda on ve, kje živi sonce. Jež jim je povedal: »Za 
mojim drevesom je velika gora, nad njo črn oblak, nad oblakom pa srebrna luna«. Jež je šel prvi, da 
jim je pokazal pot do oblaka. 
U: Ja, Marko nadaljuj. 
u: Ko so prišli na vrh gore, so splezali na oblak. Oblak jih je odpeljal v luno. Luna je bila 
nasmejana in jih je prijazno vodila do sonca. … »Sonce, ogrej nas«. Sonce je odgovorilo: »Kako 
naj vas ogrejem, če me je prekril velik oblak«. Živali so natočile vedro čiste vode in sonce umile. 
Sonce jih je z žarki pobožalo in splavalo na nebo. Tako je bilo na svetu svetlo in lepo. 
U: Tako. Mislim, da ste sedaj bili vsi na vrsti. Kaj je Kaj, kaj si želel povedati? 
u: Če smo ləpu poveidli? 
U: Ja, vsi ste lepo povedali, vsi ste se lepo naučili pripovedovati. Zdaj pa pospravite liste v mapo za 
slovenščino … in mapo pospravite v torbo. Na mizi imate peresnico. Samo peresnico, Kaj. Tako in 
poslušaš. Včeraj ste v vaše delovne zvezke Svet malih pisanih črk zapisovali vzorce, ne Tej. 
Vzorčke, in sicer take valove, ki so vam na začetku delali kar težave. Sedaj pa veste, da je, da so ti 
valovi del črke … Katere črke? 
u: Z. 
U: Katero črko se bomo danes učili? 
u: Sej smo je že zapisali enkrat. Tisto, k smo s svinčnikom, je bla pisana. 
U: Je bila že napisana.  
u: Sam meni grejo fajn tisti valovčki. 
U: Vi ste takrat rekli oziroma mi smo rekli takrat, da so podobni delfinom, valovom … Te valove 
bomo tudi poimenovali. Torej, danes se bomo naučili črki z in ž. Zakaj pa? Šššš. Dvigni roko, če 
želiš kaj povedati. Zakaj se bomo naučili kar obe črki hkrati? Zato ker se nam mudi? Zakaj pa? 
u: Ker sta si zelo podobni. Z j , so valovčki , Ž pa ravno təku, sam da je še strešica. 
Klukca j str əšnu ləhka. 
U: Ja, kljukica, strešica je važna, zelo je važna, ker je del črke. Ampak strešico že poznate, važno je 
torej, da se naučite pravilno zapisati črko z, potem boste znali tudi črko ž. 
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u: Žobobol. 
U: Zobobol ja, seveda. Šššš. Vedno več besed boste lahko zapisali. Pa vam bom pokazala na tablo, 
kako boste zapisali črko z in črko ž. Tereza in Matija, prosim poslušajta. Ja. Zopet bomo umestili 
… Moram vzet malo daljšo kredo, drugače ne morem pisati. Zopet bomo umestili med črte. Kje 
mislite, bomo zapisali črko z? 
u: V sredini. 
U: V sredini, tako.  
u: In kljukico pa na koncu. 
U: Ja, strešico. Začeli bomo. Ali bo ravna navpična črta? Klemen. 
u: Poševna vijugasta. 
U: Poševna, poševna, potem bomo zavili, tako kot ste delali včeraj vzorce, poševna in zopet … 
u: Valovčki  ven. 
U: In zaključimo. 
u: Vau. In še kljukca guor . 
U: Strešica, ne kljukca . Prosim, Liza?  
u: Jəzt že znam, kr  sem se znala že podpisat. 
U: Ja, ker si Liza in imaš to črko v svojem imenu. Torej, še enkrat. Še enkrat. Poševna, rahlo 
poševna, zavijemo, poševna zopet, zavijemo, zaključimo in strešico naredimo v prvi vrstici. Torej 
črki z in ž. Prosim? 
u: Zdej loh že napišemo celo abecedo. 
U: Ne še. Pšššt. Če želiš kaj povedati, boš dvignil roko. 
u: Čigum loh napišemo. 
U: Čigum nima nobene veze s črko z ali ž. Povej Erik. 
u: Ma … smo nardili , smo meili tako vajo, sam de je bla brez tistih poševnih črt. 
U: Najprej ste imeli take vaje. Samo valove ste imeli, ste risali, pisali. Samo valove ja, potem pa ste 
imeli že za nardit . Ja? Mislim, da nekaj takega. Ja, to je bilo malo težje, tako. Ja? 
Pokazala vam bom, kaj boste najprej naredili. To imate narejeno. Ste naredili te vzorčke? Potem pa 
boste obrnili stran in najprej z rdečo barvico desetkrat prevlekli veliko črko z. Vadili zapis črke z in 
tudi na sosednji strani vadili zapis črke z. Poslušaš, Luka? 
u: Poslušam. 
U: In potem boš ti dve strani zaenkrat izpustil … 
u: Dvej … 
U: In boš prešel k črki ž. Enak. Lahko povem do konca? Boš zopet prevlekel črko ž z rdečo 
barvico. Vadil zapis črke ž, ti dve strani in potem boš vadil besede. Najprej tiste, ki imajo črko z, 
potem pa še tiste, ki imajo črko ž. Ali je razumljivo? 
u: Ja … 
U: Imamo kakšno vprašanje, Iris?  
u: … 
U: Katero na desni? Tega zaenkrat ne, se pravi, povadiš zapis črke z in črke ž. Mora bit  na tej 
strani. 
Prosim, Erik? 
u: Jəzt … 
U: Prepis boš tudi naredil, ampak najprej ti dve strani, samo črko z, tukaj jo boš poiskal, vadil zapis 
črke z, za, oz, iz. … Bi se, prosim, nehala igrati! Potem boš ti dve strani zaenkrat izpustil in boš 
delal črko ž. Vadil zapis črke ž, potem pa se seveda vrneš nazaj. Kolikor ti bo uspelo, ti bo. Ostalo 
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boš imel za domačo nalogo. Smo razumeli? Torej, potrebuješ rdečo barvico in nalivko. Ne pišemo 
s svinčnikom.  
u: Kej  bomo tudi tiste poveidi? 
U: Neja. Kaj? 
u: Kej bomo tudi tiste poveidi? 
U: Ja, Liza, ampak najprej to, kar sem rekla. 
U: Neja, to je tvoje. Sedaj pa bi prosila Ajlo, Jakoba in Sanjo, da prosim v tišini razdelijo delovne 
zvezke. Prosim, Val? 
Šššššš. 
Počasi, Neja, počasi. 
Ima kdo še kakšno vprašanje? Neja in Luka? 
Luka, zakaj ne odpreš zvezka in začneš pisati? 
Mislim, da sem jəz dala navodilo zapiši črke, ne pa barvaj. 
Začni. 
Anže, imaš kəkšno vprašanje? 
Bo šlo? 
Ja ma tisto je bil začetek, təkrt  so bile še vaje in si moral poiskat več v-jev hkrati, kar je težje. 
Poskušaj z rdečo barvico. Nimaš rdeče barvice? No, poskušaj pa z zeleno. Ja, sej ni važno. Lahko 
tudi oranžno vzameš. 
Neja in Luka! 
Kaj? Vidiš, da gre. 
Zakaj vam dam navodilo, da najprej z rdečo barvico čim večkrat prevlečete? Prosim, Iris?  
u: Da dobiš občutek, da veš, kako gre. 
U: Tako, da dobiš občutek, da lahko sproščeno povadiš. Ne! Ne, ne, ne, ne. Poglejte gor. Ti greš 
samo v tisti smeri, kot sem pokazala. Ko narediš črko, ne greš po isti poti sedaj nazaj. Ne delajte 
tega. Naučite se samo v eno smer, tako kot sem vam pokazala … ker drugače se boste naučili 
narobe zapisovati in ne bo v redu. Ja tista velika, Iris, je težka. 
… 
Od črte do črte in piši počasi. 
Če opaziš, da ti ne gre, vzemi še enkrat rdečo barvico in prevleči velik z, da dobiš občutek. 
Aha. 
Na začetku je vse težko. Anže, gre? Kaj je narobe? 
u: Neč. 
U: Luka, počasi in trudi se. Ta je poševna. Poševna. Ravno obratno mi delate. Ko je bila črka l, ste 
delali poševno, zdej ko bi morali delati poševno … 
u: Navpično. 
U: … delate navpično. Pri črki L, spomnite se, ste morali narediti navpično črko ravno. Pri črki z 
pa morate poševno navzdol. Kar trudite se. Lepo. 
Prosim, Val? Kaj je narobe? 
Prosim, Kaj? 
Kako gre? 
u: Dobro. 
U: Dobro. 
Ja, ta črka z je bolj na koncu, ker je malo bolj zahtevna. No … 
Anže! 
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Zdaj imate tudi roko že bolj navajeno na pisanje. Ja, vidiš, tukaj ne sme bit  praznega prostorčka. Ja. 
Dej se potrudi pisat pri črki ž in poskušaj malo ožje pisat.  
u: Ž – žarnica. 
U: Še na nekaj bi vas opozorila, otroci. Strešico vi zelo radi naredite, poglejte na tablo prosim, 
nardite kar təku, nje.  
u: Ja, təku jo jəzt nardim . 
U: Vem, Anže. 
Strešica je kot pomanjšana črka v, zato tudi strešice ne smemo zanemariti. Val, si končal? 
Lepo se usedi, blizu in bo. 
u: Z kot … 
U: Matija, Tereza … 
Val, usedi se lepo k mizi. 

 
 
Besedilo posnetka številka 6 
 
Razred: 5. 
Predmet: slovenščina 
 
POTEK URE: 
 
U: Okej. Bomo začeli. Mi smo prebrali. Kristjan! Od Svetlane Makarovič Smetiščnega muca. Je 
təku? In za domačo nalogo smo imeli zə napisat povedi o … 
u: … 
U: Ne. 
u: O smetiščnem ali o siamskem mucu. 
U: Ali o siamskem mucu. Včeraj pa naloge nismo prebrali, ko smo imeli temo pregovori in reki. 
Imate nalogo? 
Kəku nimate zvezka od slovenščine? 
Ja, od slovenščine, ja. No, zglieda, da so se nekateri učenci zelu pripravili in znajo na pamet, 
čudovito. Siamski muc. No, boste prebrali tud naloge, ampak jəz bi pa prej še rada slišala, kaj ste 
napisali. Špela. 
No? Najprej povej, katere smo imeli. Čim bəl na glas. 
u: Imeti mačje oči. 
U: Imeti mačje oči. Bi prebrala to poved.  
u: Moj brat ima prave mačje oči, zato vidi tudi v temi. 
U: Zato vidi? 
u: Tudi v temi. 
U: Nik, kako si ti to uporabil? 
u: … ima mačje oči, zato je že od daleč zagledal medveda. 
U: Zelo dobro. 
u: Jəz bi pa… 
U: Kej  želiš?  
u: … 
U: Na glas morjo bel govart. Ker tudi šumi. Dejte bolj glasno, ker se to tudi sliši. 
u: Jəz sem pej uporabləla tu, kar ste nəpisli, recimo: Moja sestrična Nika se je potihoma … 
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Ja jəzt tud nje, sam tistu, kar smo to spuodi npisli. 
U: Aha. Dobro. Bomo pršli  tudi do tam. Špela, druga. 
u: Z mačjimi koraki se je približal hiši. 
U: Kej tu pomeini, Neja? D ne boš sam govorila. 
Z mačjimi koraki. Kej tu pomeini? Filip? 
Potihoma. Bi znal ti pokazat? 
Je taprava mačka, nəš (naš) Filip? 
U: Ja, v redu, hvala, super. Kdo je še napisal to poved? Pia? 
u: Jəz sem nəpisəla, sam sem glih zveizk pozabla. 
U: Pravimo, da je človeško pozabiti, ampak dəns glih ni fajn , da si pozabla. 
u: Mama je z mačjimi koraki stopila v sobo in me preplašila. 
U: In me preplašila. Bəl na glas. 
u: … 
U: Loti. Kako si, da slišimo? Natalija. 
u: Moj brat se je potihoma … 
U: Na glas. 
u: Moj brat se je potihoma, počasi in previdno približal sosedovi hiši. 
U: Zakaj?  
Zakej se je približal sosedovi hiši? 
Da bi robutal  češnje, ne. Ja?  
Dobro. 
u: Počasi sem stopil v vežo. 
U: Tu pa je res, zelu si se potrudu . 
u: Niede? 
U: Zelo. 
Naslednja, Špela. Znaš sedaj ne? 
u: Mačji kašelj. 
U: Mačji kašelj. 
u: Moj oče je velikokrat kolesaril, zato smo vsi govorili, da to ni mačji kašelj. 
U: Aha. Še kdo ima kəšno lepo poved z mačjim kašljem? 
u: Jəzt. 
… 
U: To pa res. 
u: Popraviti motor ni mačja, mačji kašelj. 
U: Znaš ti to? Popraviti motor? 
u: Ne. 
U: Ne znaš ne, ker je to res pravi mačji kašelj. 
Še Elizabeta. 
u: Kuhati ni mačji kašelj.  
U: Kuhati ni mačji kašelj. Odvisno kaj in za koga. Ti rada kuhəš? 
u: … ma ja. 
U: Potem ni mačji kašelj zate. Še? 
u: Črna mačka je prekrižala pot. 
U: Tu pomeni? 
u: Da je nesreča. 
U: Nesreča za tiste, ki so vraževerni. Špela, ti je prekrižala kdaj mačka pot? 
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u: Ne. 
U: Nikoli? Potem si srečka. 
u: Janu je prekrižala pot črna mačka. 
U: Aha. Se je puol kej zgodilo? 
u: Ne. 
U: Se je kej bal tisti dan? Nekaterim, če mačka prekriža pot, se cel dan bojijo in čakajo, kej hudga 
se jim bo zgodilo. Filip? 
u: Ko smo se z avtomobilom odpravili v trgovino, nam je črna mačka prekrižala pot. 
U: Kej  je mama kej rekla? Je blu tu rejs al si sam təku napisu? 
u: Təku nəpisu. 
U: Təku nəpisu. Naslednja. Ivana, s čim se igraš? Ni treba. Na glas! 
u: Gledata se kot pes in mačka.  
U: To pomeni? Kristjan? 
u: De se gledata grdo. 
U: Da se gledata grdo. Da se ne marata. No?  
u: Luka in … se že ves teden gledata kot pes in mačka. 
U: Aha. Ti? Anej?  
u: Sosedova otroka se vedno kregata in pretepata kot pes in mačka. 
U: Čeprov smo rekli, de dəns se pes in mačka imata tudi zlo rada, ker oba lahko živita tudi v 
stanovanju. 
u: Nekaj mačjega je v njenem izrazu. 
U: Tu pomeni? 
u: Zvitega, zahrbtnega. 
U: Nekaj potuhnjenega. In si napisala … 
u: … da je nekaj mačjega v njenem izrazu. 
U: Še kdo ima kəšno lepo poved? Naglas! 
u: Ko me je Matija gledal, se mi je zdelo, kot bi bilo nekaj mačjega v njegovem izrazu. 
U: Aha. In si se potem počutil? 
u: Bel təku … 
U: Bel təku. Mal  zaskrbljen, ne? Mal  te je zanimalo, kaj se dogaja. Še kaj? 
u: Hodi kot mačka okrog vrele kaše. 
U: Kej tu  pomeni? 
u: Previdno. 
U: Previdno. 
u: Metka hodi okrog psa kot mačka okrog vrele kaše. 
U: Aha. Še kdo? Patrik, imaš ti to poved? 
u: Kiro ? 
U: To zdej. Imaš? Nimaš? Al  si samo reku, da nimaš? Še, Špela? 
u: … kupiti mačko v vreči. …stvari v trgovini, kot da bi kupil mačka v vreči. 
U: V vreči. Natalija? 
u: Moj stric … 
U: Kaj potrebuje? In potem, bo pršu domov in ... ni ravno prav, ne. Kar ne potrebuje in neki, kar 
potrebuje … in misel o tem. Kaj? Prepričal? Ne vprašal, zakaj potrebuje, ne in zato … je kar nekaj 
prnesu domov. Ali to je vse? 
No, mi smo prebrali o Smetiščnem mucu in o Siamskem mucu. Razliko med njima, kdo bi opisal 
recimo smetiščnega muca? Kaj je blo zajn najbolj pomembno? Nik? 
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u: Da je imel svobodo. 
U: Da je imel svobodo. Ga lahko zdej v par besedah opišeš, kašno je blo njegovo življenje. Kašn 
je bil? 
u: Njegovo življenje je blo pestro. Bil je hiter. Znal se je preživljati. 
U: Sam, ne? 
u: Sam preživljati. Dal si je pravilo, da dokler imaš, jej. Siamski maček. 
U: Čaki, zdej smo pri smetiščnem, ne. Zdej, še kaj si reku ti, da je zlo pomembno? 
u: Da nima gospodarja. 
U: Nima gospodarja, ne. Kje živi? 
u: Živi na ulicah. 
U: Išče hrano, kje? 
u: Po domovih ali pa po smetiščih.  
U: Ali kdaj … kaj? 
u: Ukrade. 
U: Ukrade. Kašne … Kako skrbi za svojo higieno? 
u: Ne skrbi. 
U: Zakaj ne?  
u: Ker nima vode, da bi se al pa gospodarjev, da bi ga lohko umivali. 
U: Ja. Kako pa včasih, le se umije? Kdo poskrbi za tu? 
u: Sosedje. 
U: Kako?  
u: Mu zlijejo poln umivalnik vode na glavo. 
U: Zakaj pa mu zlijejo? Zato ker pod oknom poje in je vesel. 
Ja, še kej bi o siamskem mačku? O smetiščnem mucu?  
u: Da je zlu košat, čist. 
U: Ni bu prov čist. Si zdej mal zamenjal. Torej najbolj je cenil, kaj? 
u: Svobodo. 
U: Najbolj je cenil svobodo. Kej  pa zate pomeni svoboda? 
u: Svoboda, da imaš prosto in da lohku deilš kar češ. 
U: Drži. Iməš prov? Loh delaš kar hočeš? 
u: Nje prov vsega. 
U: Ja, muoriš se držati določenih pravil.  
u: Vendar svoboda je, da si s prijatelji … 
U: Da se lahko odločiš h kašnemu krožku boš hodu. Kaj boš prebral, ne? Nihče te ne sili, da 
moraš prav vse pojest. Tako. Kaj pa zate, Filip, pomeni svoboda? 
u: Da lahko … grem na igrišče, s prjatli , loh grem uən (ven) s kolesom. 
U: A je kdo od vas … Mora bit  cel dan zaprt v svojih stanovanjih? Ne, ker to bi bla že … To bi blo 
že ujetništvo, ne pa svoboda. Biti svoboden je za smetiščnega muca najpomembnejše. Ana, drugi 
muc pa je? 
u: Siamski. 
U: Kašna je razlika? Bi ga lahko še mal opisala? 
u: De je, siamski maček je zelo razvajen. Vedno je čist in lepo diši. 
U: Zakaj? 
u: Zətu kr  ima take gospodarje. 
U: Kaj pa pravi sam o svojih gospodarjih? Kašni, da so? 
u: V redi. 
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U: Ne, v redu. Ena beseda je. Moji gospodarji so … 
u: Bogati. 
U: Njegovi gospodarji so bli  bogati. Kaj še? 
u: In de jej  zdravo hrano.  
U: In on, da je zdravo hrano. In ta zdrava hrana je kaj? 
u: Ribe in kosmiči. 
U: Ja. Erik! Še kaj? Kej  delajo z njim? Kje on spi? Na blazini. Kako ga posušijo?  
u: S fenom.  
U: In kaj pravi, da je fen? 
u: Žival, ki vtakne rep v luknjo na zidu in se razjezi in začne pihati vate topel zrak. 
U: Imajo v njihovem stanovanju še kəšn tak pripomoček?  
u: … 
U: K vtakneš … Pouhnu? Kateri?  
u: Kəšno televizjo, kəšn radio … 
U: Hladilnik, pralni stroj … 
u: Računalnik, televizjo … 
U: Imajo verjetno kar več takih pripomočkov. No in za domačo nalogo, prva skupina. Karin se je 
zelo pripravla . Pravi, da zna celo vse povedat. Vprašanje pri prvi skupini je bilo, odloči se, kateri 
maček bi bil, če bi se moral spremeniti v enega od njiju. Torej se predstavi kot siamski ali kot 
smetiščni muc. O sebi povej tudi, česar v zgodbi nismo izvedeli. Kaj se najraje igra, kakšne mucke 
so mu všeč in koga najraje sreča? Karin, ti si se odločla za?  
u: Siamskega muca. 
U: No, zdej pa izvoli. Naglas, ne. Ja, povej. Ti kar povej. Predstavi se. 
u: Sem siamski muc. Živim v gradu z gospodarjem Janezom. Sem zelo razvajen in lepo vzgojen 
maček. Sem oranžne barve in imam sinje oči in majhen smrček. Imam zelo lepo in dišečo dlako. 
Sem zelo lep in priljubljen maček. Okrog vratu imam pritrjeno bleščečo ovratnico in … Bleščečo 
ovratnico. Sem čistokrvni maček in obsijan z mesečino. Ko me operejo, me posušijo s fenom, nato 
mi dajo ribe in kosmiče. Kosmiči so za mojo dlako, da bi se bolj lesketala in bila lepa. Najraje se 
igram lovljenje ali šah. Zelo rad obožujem lepe, dišeče in bogate mucke. Najraje srečam … in moje 
bogate prijatelje, pa tudi gospodarja Janeza. 
U: Aha. Kaj bi rekla za Karin? 
u: Uri ədi j . (V redu je.) 
J rejs ləpu opisəla, kukr de j rejs  … 
U: Ja, zelu lepu si napisala in tudi naučila si se tekoče pripovedovati. Pridna, Karin. Še kdo? 
Lovro, kaj si pa ti se predstavil? Naglas. 
u: Jəz sem … 
U: Ne, kaj si napisal, kaj nam boš opisal.  
u: Ja, ma jəz sem se navadu təku, ku je v berili , sam de sem jəzt siamski muc. 
U: Ti si siamski muc. De te slišimo. Naglas, kolkr  lahko. 
u: Nekega dne se je smetiščni muc potepal po mestu in švignil skozi okno v tuje stanovanje in si 
postregel z zrezkom. Ko se je najedel, je bil sit in se mu ni ljubilo divjati in skakati s strehe na 
streho. Zato se je mirno sprehajal po gosposkem vrtu. Pel je vedno glasneje. Nekje nad njim je se 
odprlo okno in na glavo smo mu zlili cel lijak vode. Muc je odskočil in zapel še glasneje. Pri nas 
smo šli ravno spat. Jaz sem zaslišal … 
U: Na glas! 
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u: Jaz sem zaslišal mačje petje. Si pretegnil tace na žametni blazini in odšel na teraso, da bi videl, 
kdo je. Muc me je vprašal, kdo je to.  
»Jaz sem, siamski maček.« 
»Pridi gor, da te bom videl.«  
»Ne, danes so me okopali.« 
»Kaj so te? Okopali?« 
»O joj, joj, mene so ravnokar z lijakom vode na glavo.« 
U: S skledo, ne. Ker lijak nə morš glih kar zlit  duol. V redu. 
u: Nato se mi je smejal in pravil …Vprašal je: »Zakaj pa?« Rekel sem, da bom lep in čist. »In 
posušijo te s fenom.«  
»Kaj? Kaj?«  
»S fenom. To je žival, ki rep vtakne v luknjo v zidu, nato se razjezi in piha toplo sapo vate.« 
»To so zares čudne stvari«, je rekel smetiščni muc.  
Nato sem ga vprašal, kaj ima od življenja. 
Rekel je svobodo, nato je odšel. In jaz pa sem odigral mirno igro šaha skupaj z najboljšim 
prijateljem Rikijem. Pogovarjala sva se o muckah. Meni so všeč take s košato dlako.  
U: Zaključil si zelo lepo. S tem si povedal, da je svoboda nekej, kar je zelo pomembno.  
u: Kar se ne da zamenjati z bogastvom.  
U: Kar se ne da zamenjati z bogastvom. Tako je. 
In ti bi bil raje, kaj?  
u: Smetiščni muc. 
U: Smetiščni muc. Ja. Kaj pa ti? Lepo Lovro. 
u: Morm poveidət (povedati)? 
U: Ja. 
u: Sem siamski muc. Sem zelo čeden in zelo prijazen. Najraje se igram z žogo in volno. Všeč so mi 
urejene, lepe in prijazne muce. Za kosilo zelo rad jem solato in ribe. Velikokrat srečam svojo 
prijateljico mucico Ivančico. Ob njej se zares dobro počutim in mi je zares dobra prijateljica. Moji 
bogati gospodarji so do mene zelo prijazni, me tudi zelo spoštujejo in me imajo za zares lepo 
vzgojenega mačka. Z mano se včasih tudi igrajo in mi je zelo všeč, da sem njihov najboljši ljubček.  
U: Je kəšna razlika med Pio in Lovrom? Ja, kašna? 
u: … 
U: Ja, da si ti raje bil smetiščni muc. Pia pa raje siamska muca. Nekaj svojih osebnih stvari je 
vnesla tudi v to pripovedovanje. Kaj pa je bilo to?  
u: Ivančica. 
U: Ivančica. Zelo lepo. Ivančica, kaj pa si ti pripravila? Na glas. 
u: Jəz sem ga bel opisəla. 
U: No, da slišimo. 
u: Bila bi siamski muc. Zelo rada se igram z volno … 
U: Naglas. 
u: … Najraje imam lepe in … muce ter … lepe in … muce ter … smrček in brčice. Moj prija… 
Imam veliko prijateljev, a najboljša prijateljica je pa muca Pia. Zelo rada se igram z njo, saj ji lahko 
vse zaupam. Moji skrbniki so bogati in mi dajejo dobro hrano, me ubogajo in poskrbijo zame. 
Včasih se igrajo tudi z menoj. Ko pa so skrbniki slabe volje, pa me zaklenejo v sobo in mi dajo 
hrano na posteljo in tam ležim cel dan. 
U: Tudi zelo dobro. Kaj pa Natalija? Ne, ne, ne. No? Prosim? 
u: Ne znam. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

141 
 

U: Kəku ne znaš? Kdu  ti je pa napisal? 
u: Sama. 
U: Ja, potem pa znaš. Kaj se spomniš, Natalija? No, dej. 
u: Sem siamski mucek z imenom Muri. Živim v lepem velikem kraju v gradu. Imam zelo dobrega 
in prijaznega gospodarja z imenom … Pri hrani nisem zbirčen, najraje pa imam sardele, ki mi jih 
gospodar včasih prinese z ribolova. Okoli vratu nosim bleščečo ovratnico. Najra… Všeč mi je muc, 
muca Mia. Večkrat se igrava na vrtu in plezava po drevesu. Najbolj všeč pa mi je, ko me zvečer 
gospodar vzame v naročje in me crklja. 
U: Lepu. Si tud lepo zaključla. De slišimo še Aneja. Anej, kaj si pa ti?  
u: Bil bi smetiščni maček, Najraje … 
U: Jəz vas prosim, če lahko naglas. Kej  dovolj glasno govorijo, se bo slišəlu? Jəz pa rada vidim, 
da še belj naglas. 
u: Bil bi smetiščni maček. Najraje se igram s klobčičem volne. Všeč so mi siamske muce. Najraje 
srečam muco … 
U: Čaki, čaki Anej. Ne brat . Kr  zapri zvezek. Pripovedujemo. No, zdej pa dej, kr  tudi vem, da 
znaš. 
u: Bil bi smetiščni maček. Najraje se igram s klobčičem volne. Všeč so mi siamske muce. Najraje 
srečam poljsko miško. 
U: In kaj je potem s to poljsko miško, k se srečata? 
u: Začnem jo loviti in … 
U: Miška ti uide, ali jo ujameš? 
u: Ne, mi uide, zato jo nikoli ne ulovim. Najraje jem solato. 
U: Ti si prov poseben muc, k ješ solato. 
u: Rad tečem naokrog in skačem po dimnikah  … strehah hiš. 
U: Si kaj vesel, če srečaš še kəšnega tvojega prijatelja, smetišč…? 
u: Najraje srečam mucka Nika in mucka Filipa. … in skačemo po strehah. 
U: To je to? Ana? Ostala sta Ana in Erik. No, bo pa Erik prej in za njim si ti. 
u: Jaz sem smetiščni muc. Moje ime je Smetko. 
U: Čaki, kaj? 
u: Jaz sem smetiščni muc. Moje ime je Smetko. Živim v velikem mestu, ki se imenuje Ljubljana. 
Sem najbolj srečen muc na svetu, ker nimam gospodarja in nihče mi ne ukazuje. Moji najljubši 
prijatelji so Aleks F***** in … Z njimi se najraje igramo slepe miši. Zvečer, ko bije enajst ura, 
začnem peti pod odprtim oknom pri sosedih. Moja najljubša hrana je zrezek, ki ga dobim za 
sosednjo restavracijo v smetnjaku. 
U: Zakaj pa poješ pod tem oknom? 
u: Zərəd tega, kr  nə vem, zakaj se mi ljudje pritožujejo, kr  zelo lepo pojem.  
U: Tu j tu, l əpu, nje. Se je lepo naučil pripovedovati. Si se pripravil. No, Ana? 
u: Ma nə znam. 
U: Pa povej dvej beseidi, tiste, ki znaš. 
u: Sem siamski maček. Imam sinje oči in bleščečo ovratnico. Vedno sem čist in lepo dišim. Imam 
lepo svetlečo dlako, ki jo vsak dan … ki mi jo vsak dan moji gospodarji operejo. Lepo so me 
vzgojili in jaz menim, da nisem razvajen. Veliko časa namenim svoji urejenosti in čas, ki mi 
preostane, namenim poslušanju glasbe in branju dobre knjige. Najraje srečam mucko Lizo, ki je 
prav tako siamska muca. Ima belo dlako in zelene oči. Rad jo srečam pa zato, ker mi polepša dan. 
U: Lepo si znala, Ana. Prav zares lepo. Neja? 
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u: Živijo, sem smetiščni muc. Sem sive barve. Vsak večer grem na potep. Rad jem zrezke, hrano po 
navadi ukradem. Najraje se igram z drugimi mački. Najpogosteje se igramo lovljenje ali 
skrivalnice. Všeč so mi črno-bele muce. Najraje srečam miške. Miške najprej ulovim, potem še 
pojem. Rada skačem s streh, preskakujem dimnike, skačem po drevesih. Ker sem smetiščni muc, 
imam svobodo. Jem lahko, kar hočem, hodim lahko, kamor hočem. Počnem lahko, kar hočem. 
Nimam gospodarja. V prostem času rada pojem. Kadar sem sita, se mi ne da igrat . 
U: Lepo, Neja. Pridna, si se pripravila. Karin, si ti meila čəs se pripravit ? 
u: Ja. 
U: Ja. 
u: Če bi bila siamski muc, bi … Nje, sem se zmuotla. Sem siamski muc, imam lepo in čisto dlako. 
Najraje jem kosmiče in solato. Vsak dan se skopam in posušim svojo svetlečo dlako. Najraje se 
igram s svojimi bogatimi prijatelji in sorodniki. Tudi včasih se, rada se igram s smetiščnimi muci. 
Moji bogati gospodarji … Moji bogati gospodarji so prijazni, ampak kadar jim, kadar so jezni, 
moram sam poskrbeti zate. Sem tudi zelo radovedna, tiha in prijazna. 
U: Tudi lepo. Elton? Se lohk obrneš tko proti nam, da te bl slišimo? 
u: Okej. Bil bi siamski muc, ampak ne tako razvajen. Najraje srečam svoje prijatelje, ki jih imam v 
razredu. Najraje igram nogomet. 
U: Hodiš v mačjo šolo? 
u: Ja. 
Najraje igram nogomet. Mucka, ki bi mi bila všeč, bi bila prijazna, lepa in dobrega srca. Ne maram 
kopanja in rad jem pico, pomfri in tečem. 
U: Kje pa to dobiš kot maček? 
u: V hladilniku. 
U: Prosim? 
u: V hladilniku. 
U: Kot maček, v hladilniku? 
u: Aja, nə vem. 
U: Si se malo zgubu, ne. Kako boš zaključil? Si rad to, kar si? 
u:  Ja. 
U: Ja. 
Patrik. Še tu bi mela eno vprašanje. Imaš ti za nas kəšno vprašanje? Ne. 
u: Jaz … 
U: Obrni se, obrni se. 
u: Jaz sem smetiščni maček … 
U: Zdej me mal moti Tjaša zadej. 
u: Imam enajst let. Živim na smetišču, zelo smrdim in se nikoli ne okopam. Na smetišču je zelo 
umazano in vse polito. Za zajtrk kosilo in večerjo jem kosmiče. Nje. Ostanke hrane in miši. 
U: Ki jih sam nalovim, ne. 
u: Najraje se igram s prijatelji, prijateljici. Skačemo po strehah. Včasih zaidemo v mesto h mestnim 
mucam. Ko pade mrak, se odpravimo domov, ki nas čaka mama z večerjo. 
U: Kjer nas, ne. 
u: Sem … Sem zelo razigran in zelo smetiščni muc. 
U: V redu. No, mi včasih, ko imamo tko take opise, učenci pišejo napake svojih sošolcev in jim 
potem povejo, nje. Napišemo, kaj so narobe poveidəli , kaj so …, katera beseda niso razumejli . 
Dəns pa malo pohitimo, da se vsi slišimo. No, na vrsti je še Anže, Aleks in Kristjan. No, dejmo. 
Dejmo. Anže. Kr  spomni se, kar se ti zdi. Izvoli. 
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u: Sem siamski muc. Najraje jem krompir in piščance. Najraje se igram s sosedovo muco Lizo, 
igrico Lov na miši. Moji gospodarji so bogati, prijazni in ubogljivi.  
U: Kako s tabo ravnajo? 
u: Prijazno. 
U: Prijazno? Te ne podijo stran? 
u: Ne.  
U: Ne, To je to. Elizabeta. 
u: Sem prefinjen siamski muc, lepo vzgojen. 
U: Še bolj naglas. 
u: Sem prefinjen siamski muc, lepo vzgojen. Vse mačke mi zavidajo mojo lepoto. Najraje se igram 
z igračko miško. Najbolj so mi všeč bele, kosmate mucke. Najbolj sem srečen, ko srečam sosedovo 
muco Maco. 
U: To je to? Anže. 
u: Sem siamski muc. Imam oranžno dlako in svetlečo ovratnico. Zmeraj lepo vzgojen. Najraje se 
igram skrivalnice in pomenkujem s sivimi in kosmatimi mucami. Najraje srečam sosedovo muco 
Beti. 
U: V redu. Ti. Dejmo, de bomo vsi. 
u: Sem smetiščni muc. Sem svoboden. Hrano si sam iščem po smetnjakih. Najraje se igram tako, 
da skačem po strehah in se lovim s prijatelji, mucom Anejem in mucom Nikom. Všeč so mi 
čistokrvne muce z mehko in dišečo dlako. Najbolj všeč mi je, ko srečam prijaznega fantka, ki me 
tako lepo poboža po kožuščku, takrat zaprem oči in od ugodja zapredem. 
U: Si doma komu pripovedoval, Filip? 
u: Mami. 
U: Mami. Je bla zadovoljna? 
Potem smo tudi mi. In zdej še … (šolski zvonec). Kej  bo dovolj al še …? Boste pa potem še meni 
poveidəli  tisti, ki … Sedite, sedite.  
  
 

Besedilo posnetka številka 7 
 
Razred: 3. 
Predmet: spoznavanje okolja 
 
POTEK URE: 
 
U: No, mi imamo zdej spoznavanje okolja. Včeraj smo se pogovarjali o Sloveniji. Kaj smo 
povedali? Katere so sosednje države? 
u: Avstrija, Madžarska, Hrvaška in Italija. 
U: Ja. No, kaj smo še povedali o teh državah? Nekaj o eni državi povedal, po želji. Nina, no povej. 
u: Avstrija je petkrat večja od Slovenije, ima več prebivalcev tudi. 
U: Predlagam, da si vzamete vaše delovne zvezke. Odprete tam, kjer ste imeli domačo nalogo. Jəz 
sem jo že nekaterim pogledala. Če dvignete roko, če se določite, da boste nekaj povedali, ne o 
državah, ki so bile že včeraj omenjene. Pogledate tudi lahko in si pomagate s tem, kar ste napisali v 
vaše delovne za domačo. Lohko tudi kar preberete, bo vse v redu, ne. Dobro. No, Nina je nekaj 
povedala o Avstriji. Bi še kdo kaj o Avstriji? No, Kaja kar preberi, kaj si napisala o Avstriji. Tri 
stvari je bilo treba omeniti. Piše točno. Navodilo je bilo: napiši vsaj tri stvari, ki jih poznaš o 
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državah, ne. Kakšen denar imajo? Že tukej  vam eno vprašanje jasno da vedet, da hočejo vedet 
tudi, kakšen denar imajo in to je tudi že ena od stvari, potem pa še dve bilo treba. Kdor ni napisal 
tistih treh stvari, ima znak, da manjka in bo dopolnu doma. Imeli ste možnost vzet s sabo tudi 
delovni zvezek in učbenik, tako da tukej  ni izgovora, da niste vedli pa, de niste mogli poiskat, pa 
ne vem kaj. Vse, kar ste potrebovali, imate napisano. No, dejmo, Kaja. Avstrijo zdej dokončaj. 
u: Avstrija je petkrat večja kot Slovenija. 
U: Ja. Še kaj? Nina, To je že Nina povedala. 
u: Avstrija ima evre, zətu kr  j  v državi … v Evropski uniji. 
U: Mi smo letos imeli na predstavitvi za evropsko vas … kətiəro državo?  
u: Avstrijo. 
U: Ja. Avstrijo. Kaj še? Ima evro, je članica Evropske unije, smo povedali, petkrat večja kot 
Slovenija.  
u: V Avstriji je tudi slovenska manjšina. 
U: Res je. Slovenska manjšina, ne. To so na Koroškem, ljudje k so manjšina. Še kaj? Sebastjan? 
u: Cerkev in veliko gradov. 
U: Ne, nima veliko cerkev. 
Preberi, kar sem ti popravla. Kaj piše? 
u: Veliko cerkva. 
U: Cerkva. Množina ne. In veliko gradov. Težka beseda. Jan. 
u: Avstrija ima tudi petkrat več prebivalcev. 
U: To smo … Zdej o prebivalstvu ne bi najbolj. 
u: Piše, da je petkrat večja. 
U: Piše, da ima tudi petkrat več ljudi kot pri nas, ampak dobro. V redu, bom upoštevala, ker tako 
tam piše. Dobro. To se spreminja glede na rojstva in smrtnost, varira v vsaki državi. Dobro. Še kaj 
…? 
u: Jəzt bi, jəz bi. 
Ima pərbližnu  skorej enako število prebivalcev kokr  Madžarska. 
U: Kot Madžarska. Ne, smo še pri Avstriji. Še kaj, no Lavra? 
u: … prebivalcev. 
U: Dobro. Še kaj naprej od prebivalstva? Aida. 
u: V Avstriji živijo tudi Slovenci. 
U: Ja, je že povedal, da so manjšina, ja, ker so tam že tisočletja.  
u: Glavno mesto v Avstriji je Dunaj. 
U: To. Še kaj. 
u: Najbolj znana avstrijska hrana je dunajski zrezek. 
U: Dobro. Tudi. Kdo je še znana osebnost avstrijska? In tudi svetovna, normalno. 
u: Mozart.  
U: Tako je. O Avstriji vemo kar več kot piše. Dobro. Katero državo, imamo jih še nekaj, bi 
predstavli? 
u: Jəz bi Madžarsko. 
U: No, dej, povej. 
u: Ima Blatno jezero. 
U: Dobro.  
u: Ima forinte. 
U: Forinte. 
u: FUrinte.  
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U: Ne, sej je v redu, sej jəz razumem, da je to forint. A je Madžarska članica Evropske unije? 
u: Ne.  
Je članica … 
Ja, je. 
Ne, ne. 
Nejma evra. 
V Lendavi imajo dvojezično šolo. 
U: Lendava je v Sloveniji. Ali je Madžarska članica Evropske unije? 
u: Ne. 
U: Nima evra madžarska? 
u: Ne. Forinte. 
U: Forinte. Še vedno niso sprejeli evra. 
u: Sej kaže. 
U: Kaj pa kaže? 
u: Ja, kaže forinte. Zravn  piše … Madžarska je kot … 
U: Njihov denar je. Katera država še ni članica Evropske unije, je pa tud naša soseda? 
u: Hrvaška. 
U: Hrvaška! No, še kaj o Madžarski, še kaj o Madžarski. 
u: Glavno mesto Madžarske je Budimpešta. 
U: Ja, Budimpešta. Lara?  
u: … 
U: Dobro. 
u: Madžarska ima tolko ljudi kot v Avstriji. 
U: Kot Avstrija, ne. Kot jih je v .. 
u: Glavno mesto je Budim… 
Smo že rekli. 
U: Dobro. Še katero državo bi kdo… No, dej, Žan. 
u: Italija je zelo velika država. Je v obliki škornja. Glavno mesto je Rim. 
U: Dobro, Lavra. 
u: Am. Ima petdeset milijonov prebivalcev. V Italiji so živeli Rimljani.  
U: Dobro, Sebastjan. Prosim? 
Areno? Ja. Aida? 
u: Glavno mesto Italije je Rim. 
U: To smo pa že slišali. Mitja. 
u: V Italiji je tudi slovenska manjšina. Italija ima evre.  
Ima polno smučišč. 
U: Ja, ja, ja, tudi to bi bilo res.  
u: Italija ima petdeset milijonov prebivalcev. 
U: Lavra. Je povedala, da ima Italija petdeset milijonov prebivalcev. Kaj ti misliš? Se ujema? Smo 
že slišali. Lavra poslušaj, ne. Ne risat zdej. 
u: Italija ima poulhnu morja. 
U: Ja. Je obdana z morjem, ne. Poglejte, poglejte v vaš … 
u: učbenik. 
U: Ja, v učbeniku se ne vidi najbolje. Nimamo pa zdej zemljevida, ne. Vidi se, da je Italija obdana 
z morjem, kar na več straneh, ne. 
In je velika, dobro. Še kaj?  
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u: Še Hrvaška. 
U: Še vedno smo pri Italiji, če bi še kdo kaj … 
u: Glavno mesto je Rim. 
U: To smo že trikrat zdej. 
u: V Italiji živi tudi nekaj Slovencev. 
U: Tudi to smo že slišali. Še kaj, Lavra?  
u: Jəz bi o Hrvaški. 
U: Vi bi že Hrvaško? No, povej o Italiji. 
u: V Italiji je un …kej j  že? Nje škof. Papež? 
U: Ja, papež, papež, ja. Təm je sedež, ne. Katere cerkve že? 
Niste nekateri imeli, kaj je že, šmarnice? Obhajila? 
V kateri veri? Za katero vero ste se odločli?  
u: Kris… 
U: Krščanstvo. Res je. Krščanstvo. Krščanstvo in res je, da je sedež v Italiji. Ve kdo kej bolj 
natančno kje? No, sej a niste imeli obhajila, niste imeli priprave na to. A ne hodite k verouku? 
u: Mi nejsmo še. 
U: Ne vsi, sej je v redu. Vsak drugače, tud prov je to. Sam tko, kr  ste že imeli, me zanima, če že 
kej več veste o tem. Greta, mogoče ti? 
Ne Hrvaška, smo še pri Italiji, Greta. Uuu, nismo še. Sebastjan? Ne? Lavra? 
Vatikan, ne. Vatikan. 
u: Aja. Italija ima še državo v državi, kr  j  San Marino.  
U: Ja, tudi to, tudi to. Dobro, mogoče še .... neki me zanima. Še kdo ve, katera je tista hrana, ki so 
jo italijanski izseljenci ponesli v svet? 
u: Jəzt, jəzt. 
U: Maks, katera hrana, dej. Maks, katera hrana, prov tipična italijanska hrana, povsod bi jo 
prepoznali. O, samo malo. Maks je neki povedal in jəz ga zdej nism slišala, mi je žou. Malo tišje, 
Maks. Ponovi, ker te nisem res slišala. 
u: Pašta. 
U: Pašta … po italijansko. Drugače, kako mi rečemo temu. Rečemo … 
u: Testenine. 
U: Testenine, ja. Dobro. Tudi to. Kaj pa še bolj? Tudi to, res je. Še bolj. 
u: Jəz, jəzt, jəzt ... 
Pica. 
U: Pica. Oooo. 
u: Oooo. 
u: Mi k smo bli  v … j  blu zmeri za jejst pašta, kr  kokr  j  tlie v Sloveniji z jejst mənieštra al pej 
juha j  tam pašta.  
U: Ja. 
u: … (veliko govorjenja) 
U: Pšššš.  
u: Tihu . 
U: No, res je to, kar je povedal. 
Pašta, no zdej, k me snemajo, testenine. Testenine so vedno predjed. Pri vsakem italijanskem 
kosilu, takem bolj zaresnem, je običajno tako, da je res predjed z različnih testenin in potem pride 
glavna jed. To je res. Pica, kako je nastala pica, še na hitro. Pica je nastala na jugu Italije, tam so 
bili revni in so pa pač pripravli  testo iz tistega, kar so imeli, običajno je to bila samo moka in voda. 
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Niti ni nujno, da je bila sol, mogoče olivno olje in potem so gor nametali ostanke. Vse, kar jim je 
ostalo. In ker so imeli večinoma zelenjavo, paradižnike in sir, ker so imeli tudi koz…, koze, ne, so 
potem nardili  pice. 
u: Zkej  pa glih pica? 
U: Pica? Hmm, veš da ne vem, zakaj ime pica. Ti bom povedala jutri. Res ne vem. Ne, res ne vem. 
Mogoče zato, ker so koščki, pici – koščki. Mogoče zato, ne vem, se bom pozanimala. Veš, da 
nisem nikoli razmišljala, zakaj … Dobro, bomo šli naprej … (Nekdo pride v razred.) 
u : … 
U: Ja … Lavra, no. Lepo se imejte. Nina, ne boš pustila. Aja, šolsko, kam si dala, šolsko. Dobro, 
potem pa držimo pesti. Borba. Lavra, borba. 
Pšššššš. 
Bomo kar nadaljevali, ne, s Hrvaško. 
u: Hrvaška je velika za dve Sloveniji. 
U: Greta. Smo že? Samo malo. Ne poslušamo. Sedimo. Sedimo. Poslušajmo. Sodelujmo, ne. Ne en 
čez druzga, ker potem se ne slišimo. Potem se zgodi, da nekdo vpraša, kaj pa Hrvaška, pa je 
Hrvaška že. Dej, Greta, še enkrat. Ponovi. 
u: Hrvaška ima več kot 1000 otokov. 
U: Dobro, Kristina. 
u: Glavno mesto je Zagreb in uporabljajo kune. 
U: Zakaj že uporabljajo kune? 
u: Ker niso v Evropi. 
U: O, to pa ne bo držalo. V Evropi pa so. 
u: V Evropski uniji. 
U: V Evropski uniji pa niso. Unija je to združenje, ne, držav, ki vse ležijo v … 
Gremo naprej, no Ema. 
u: Hrvaška je … Ima duosti murja  in tudi zelu … 
U: Nisem te razumela. Kaj? Zelo? 
u: Ima skor največ murja  v državah. 
U: Ni najbolj razumljivo. Ima veliko morja, tako, ne. V redu. 
u: Je znana po velikem številu otokov. 
U: Tako, veliko število otokov. 
u: In ima areno. 
U: Areno ima tudi Hrvaška. Kje ima areno? 
u: V Puli. 
U: V Puli? Ja. Ste že bli  tam? 
u: Jəzt … Muoj  tata … Moj tata j  šou dvej lejti  deilət v Hrvaško.  
Ima rdečo in belo šahovnico v zastavi. 
U: Dobro. 
u: … 
U: Jezik? Aida? 
u: Včasih sta bili Slovenija in Hrvaška v isti državi, v Jugoslaviji. 
Sem že pozabu. 
U: Dobro. Jan. 
u: Tudi … Ima tudi za vozila teve tramvaje. 
U: Aha, tramvaji, ja ma tramvaj ne vozi po celi Hrvaški. Kje pa vozi tramvaj? 
u: … 
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U: Kje tramvaje ima …  
u: Hrvaška. 
U: Ja, kje? 
u: Zagreb? 
U: Ja. Mogoče kdo ve … 
u: V Zagrebu … 
U: V Zagrebu vozi tramvaj, ja. Mogoče kdo ve, katero glavno mesto od teh držav, k jih vidimo 
zdej v našem učbeniku, je tudi nekoč imelo tramvaj, pa ga nima več? Smo hodili, smo opazovali, 
ni več tramvaja. Kje bi to bilo? 
u: Ljubljana. 
U: V Ljubljani. Slovenija ni mesto, je država. Dobro, res je. 
u: Še zdej … 
Mi vsakič, ku gremo v Bosno, gremo to skuzi Zagreb in pole vidimo. 
U: Vidite tramvaj, ja. 
u: V Hrvaški se pogovarjajo v hrvaškem jeziku. 
U: V hrvaškem jeziku. 
u: Mi, k gremo dol … in puole, če nej zapihu vejtr , se je kar tistu potopilu in puole sta sam 
zəvərteila  tku  in puole j  šlu kar v zrak. In sta kar šla təku po zraki  puole. 
U: Aha. 
u: Mi gremo vsako leto na Hrvaško. 
U: Na Hrvaško. 
u: Mi, k gremo na murje  nje tudi iməm tako … z lovt ribe in sem že enkrt  ulovu ribo. 
Jəz pa sem … kolkr  sem upu dielč z ribiško palco in puol j  enkrt  pršla tolk  tiežka riba, de mi j  
kar vdtrgəla laks in pol sem šou kar oblejčən v uado. 
Mi, k griemo z nono nə Cres, zmierm pač gremo in j  blu vsie prov in en dan so poveidəli,  de j  nə 
Cresi nə obali, mislim blizu obale, de j  morski pes in de nej fajn  plavt təm pr  obali, kr  te loh 
pojej in puole smo in puole mi smo bli  tud tiskrt  n murji  … in me j  blu … ma tu j  blu žje 
dolgu časa nazaj in pač nismo šli plavt al smo pa bli , sam smo čakli  doma al nə vem kej. In še na 
Hrvaškem so našli najviəčjiga morskega psa. 
In mi kr  smo šli enkrt  z jadrnico, smo še mejli  z jadrnico … zviəzəle (zvezale), ma smo šli še təm 
n Hrvaško z jadrnico in puole smo vidli  prou kite grbavce in edn j  šou prou tku  skaku pred nami 
in j  prou zətreslu jadrnico in tist j  šou kar z nami. 
U: Dobro, dobro, dobro. 
Katero hrano … Katera hrana, pravzaprav, sem hotla rečt, katero hrano. Ma katera hrana je pa za 
Hrvaško kar značilna, katero mi bolj poznamo, mogoče, al pa vi bolj poznate? 
u: Ribe. 
U: Ribe! Res. Hrvaška ima veliko morja, smo povedali, veliko otokov in res zato ima tudi veliko 
rib. Ja. 
u: Mi, k smo bli  v … na Hrvaškem, so təm vsako večerjo in kosilu … 
U: Kje ste bli? 
u: … Faklštajn. 
U: Ja, ma to je na Hrvaškem? 
u: Ja, v Zadarji al Zagrebi. Zadarji se mi zdi. 
U: Bakoštajn? 
u: Faklštajn je ja. 
U: Bakoštajn? 
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u: Faklštajn je. 
U: Kaj je to? 
u: Hotel. 
U: Prov tako ime ima? 
u: Ja. 
U: A a a. Nisem vedla. 
u: Vsaku kosilu in večerja so ble ribe. 
U: Ja, ja. Zveni nemško, res. Je nemški lastnik? 
u: Ja. 
U: Aha. Dobro. 
u: Avstrijski, se mi zdi. 
Vsaku lejtu … k j  blu doskrt ribe … nje in vani so se čudli  nje, kej j tu . 
U: Dobro. Je še katera država ostala? Slovenija! No, Metod pa ti povej, al pa preberi, kako si 
Slovenijo predstavu s tremi povedmi. 
u: Ima za denar evre. Ima gozdove. Je v obliki kok… kokoši. 
U: To so že tri značilnosti Slovenije, res je. Ima evro. Ima denar evro. Ne, ima za denar evro. To ni 
prav. Ima denar evro. Ima veliko gozdov, to je res in ima obliko kokoši. Torej, v redu.  
u: Najvišja gora je Triglav. 
U: Najvišja gora je Triglav. Super. Anja? 
u: … 
U: Ja pa pomisli malo, kaj misliš o Sloveniji. 
u: Glavno mesto je Ljubljana. 
U: Glavno mesto je Ljubljana. 
u: Slovenija leži v Evropi. 
U: Tako je. Kaja. Nekaj, nekaj že veš brez da bi pogledala. Jezik? 
u: Hmmm. 
Jəzt, jəzt … 
U: Kateri jezik govorimo? Maš tudi na urniku. 
u: Slovenski jezik. 
U: Slovenski jezik, ja. No, dobro, dej. 
u: V Sloveniji je tudi madžarska manjšina. 
U: Dobro, v redu. Dej, povej. 
u: V Sloveniji je dva milijona prebivalcev. 
U: Dobro. 
u: Slovenija ima visoke hribe in morje. Ima najlepšo jamo. 
U: Katera jama bi bla to? 
u: Postojnska. 
U: Postojnska jama velja za svetovno znamenitost, ja. Ja, v redu. 
u: Zato se je gora Triglav poimenovala Triglav, ker so včasih mislili, da tam živi triglavi zmaj. 
U: Ja, dobro. 
u: Slovenija je majhna država. Ima dva milijona prebivalcev. … 
U: Tako je. 
u: Poleg Slovencev živijo v Sloveniji tudi Italijani, Madžari, Hrvati, Srbi, Bošnjaki … 
U: … on zdej bere, ne. To pa ne šteje, žal. Samo za domačo nalogo, če bi prebrala, bi blo v redu, 
ampak tko iz učbenika branje pa ne bo šlo. 
u: Ima lepo jezero.  
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U: Ima lepo jezero. Katero je pa jezero, ki je tebi všeč? Ima več jezer, ne. Eno je pa nekaj 
posebnega. Eno jezero je nekaj posebnega. 
u: Blejsko.  
U: Zakaj?  
u: So … na Bled. 
U: Blejsko jezero, ja. Zakaj je to jezero nekaj posebnega?  
u: Kr  ima nə srejdi otok. 
U: Kaj je na otoku?  
u: Cerkev.  
U: Majhen je, ne. Samo cerkev. Dobro, v redu. Recimo, še na kratko prehrana Slovenije. Katera je 
značilna slovenska hrana, tudi zaščitena? Za nekatero se pa še borijo, da bi jo zaščitli . 
u: Kremšnita. 
U: To je blejska ja. 
u: Klobasa. 
U: Katera klobasa? 
u: Krajnska. 
U: Krajnska klobasa. Kdo se še bori, da bi bla ta njihova krajnska klobasa? 
u: Hrvati. 
U: Ne, Hrvatje pa ne. Kdo je še? 
u: Italijani. 
U: Ne. Italijani imajo pice in pašto. 
u: Avstrija. 
U: Avstrijci se še borijo. 
u: Kej  bo vojna? 
U: Ne! 
u: Ha, ha, ha. 
U: Zaradi krajnske klobase pa že ne. No in kaj še je pa že zaščiteno? Kaj si rekla? Ne. Kdo ma? Še. 
Kəšno misu, da bi jo povedal. Po … 
u: Po, po, po, potica! 
U: Potica. Kaj si hotela? No, potica, pa … Kaj pa gor v Prekmurju? Tam, k ste rekli, da govorijo 
tako čudno. 
u: Gibanica. 
U: Gibanica. No, vidite, to so tipične slovenske jedi. Dobro. Slovenija ima svojo zastavo. Slovenija 
je članica Evropske unije in ima svojo zastavo. Kakšna pa je slovenska zastava?  
u: Jəzt, jəzt, jəzt. … 
U: Kaj še? To je premalo. 
u: Bela, modra, rumena in rdeča. 
U: Rumena? 
u: Zvezdice. 
U: Ja, pa ne. Treba je tko mal bolj opisat, ja.  
u: Bela, modra, rdeča. 
U: In? 
u: In grb … 
U: Grb. 
u: Ima Triglav. 
U: V grbu je Triglav. In kaj še? 
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u: In puole še rumene zvezdice. 
U: Rumene zvezdice. 
u: In spodej je … valovčki . 
U: Voda, v redu. Ja, no, tako zgleda slovenska zastava, imate jo tudi v delovnem zvezku, v 
učbeniku in v delovnem zvezku. No, jəzt … 
Delovni zvezek, ne, učbenik, stran oseminštirideset. 
No, Slovenija ima svojo zastavo, je samostojna država, smo povedali. Je članica Evropske unije. 
Povedali smo, da so tudi nekatere druge države članice Evropske unije in ker so tudi druge države 
združene v Evropsko unijo, ne. Imajo zato še eno svojo skupno zastavo, ki jo vidite tuki  v 
učbeniku. 
u: In ima dvanajst rumenih zvezdic in vse odzad je pa modro. 
U: Dobro, v redu. Zaenkrat je dovolj tolko. Dvanajst zvezdic, rumenih, v krogu. Zakaj je ta krog? 
Število zvezdic ne bomo povedali, ker ni tako pomembno. Pomemben pa je krog, zelo. Zakaj krog? 
Zakaj so te zvezdice, če pogledate postavljene v krog? Zakaj niso v ravni črti? 
u: Zətu, kr  Ziemla j  okruogla. 
U: Ne, še kəšna ideja. Zakaj to mislite, da je to tako? 
u: Zato, kr  je Evropska unija okrogla. 
U: Ne. 
u: Zərəd tega, kr  tisti, kr  so v Evropski uniji iməjo zvezdice in tisti, ku pej niso, pej iməjo drugo 
tako zastavo. 
U: Ja. Zdej članice, države članice Evropske unije imajo poleg svoje zastave še Evropsko zastavo. 
V redu. Ta ima zvezdice in je modre barve. Dobro. Zakaj so te zvezdice tako postavljene, da 
nardijo , da prikažejo ku en krog. Zakaj so v krogu? Zakaj niso recimo v ravni vrsti al pa kar tako, 
razmetane. 
u: Zato, kr  je tak planet. 
U: Ne.  
u: Zətu kr  j  Evropa, Evropska zastava ima zvezdice v krogi  in ima … 
U: Ne, ne. Veste zakaj? No, pomislite še malo. 
u: Zətu, k ima, k vsəka zvezdica predstavlja eno državo. 
U: Teh držav je ogromno, to se spreminja, ker se vedno več držav pridružuje, zato ne bomo zdej o 
številu zvezdic ampak, zakaj je krog. Prov krog dejmo. Ja, ti si govoru o zvezdici, ampak zakaj je 
prov v krogu to. Zato … 
u: Kr  j  ta ziemla vəkruogla. 
U: Ne, ne, ne. Zdej bom pa jəz povedala, ja ne, ne bomo zdej čakali, da se vi domislite, kdo ve, 
kdaj se boste. Zato, ker smo rekli, da države se pridružujejo nekatere, recimo Hrvaška bi rada 
vstopila v Evropsko unijo, nekatere države so pa že v Evropski uniji, tudi Slovenija je že v 
Evropski uniji. In unija, kaj smo rekli, da pomeni unija. 
u: Krog. 
U: Ne. Unija pomeni neko združenje, neka skupina. In krog je zato, ker so te države v uniji, v tej 
skupini, Evropski uniji, enakovredne. Ni nobena bolj pomembna kot druga država članica. Tudi, če 
je Avstrija večja kot Slovenija, recimo ne, ni pomembnejša od Slovenije. Je Slovenija enako 
pomembna kot Avstrija. In države, ki so članice Evropske unije, si tudi med sabo pomagajo, če je 
kaj narobe, se podpirajo, si svetujejo, ne. Je res? Tako. Ker so združeni. Krog je zato, ker ni 
nobeden slabši od drugega. Nobena država v Evropski uniji ni slabša al pa v slabšem položaju kot 
druga država v Evropski uniji. Dobro. Zato so te zvezdice v krogu. Če pogledamo zdej na stran 
oseminštirdeset, vidimo tudi eno rjavo knjižico. Kaj je to? 
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u: Tu je, de loh greš v drugo državo. 
U: Kaj je to? 
u: Potni list. 
U: Potni list. 
Če želimo v državo … 
u: Samo nekatere države imajo te potne liste, nekaterim ni trejba , da jim daš. 
U: Katerim ni treba? 
u: Bosni, pole Srbiji, Hrvaški. 
Ne, Hrvaški ni treba. 
Ja, je treba. 
Vsaku letu grem, ztu vem. 
U: No, države, ki so članice Evropske unije, ne, ne potrebujejo potnega lista oziroma njihovi 
državljani ne potrebujejo potnega lista, če želijo iz ene države članice EU v drugo državo članico 
EU. Recimo, če mi iz Slovenije in če smo mi Slovenci, pomeni, da lahko pridobimo slovenski potni 
list. Če mi iz Slovenije, ki je članica EU, želimo v Italijo, ki je tudi članica EU, ne potrebujemo 
potnega lista. Če pa smo mi doma na Hrvaškem in če smo mi državljani Hrvaške pa potrebujemo 
potni list, če želimo v Italijo. Seveda, ni več carinikov na mejah. Ni tako kot nekoč, sej veste, ko so 
bile dolge kolone za čez mejo med Italijo in Slovenijo. Tam zdej ni carinikov. Ampak brez potnega 
lista je vseeno boljše, da Hrvati še ne grejo v Italijo. Kr  če jih tam ustavi njihova policija, bojo 
imeli hude probleme, pa tudi ne morejo v Slovenijo niti, ki je pa tik ob Hrvaški. Tam so pa še 
vedno meje in tam so še vedno cariniki. Že tam morajo takoj pokazat potni list, zato kr  ena država 
je članica EU, to je Slovenija, druga pa ni, to je pa Hrvaška. In potem ne morejo kar tako čez mejo 
hrvaški državljani, če ne pokažejo potnega lista in tudi mi tja ne moremo kar tako, če ne pokažemo 
potnega lista. Zaenkrat je še tako. 
u: Muoj  tata tudi diela, k j  carinik, nje diela nə meji Hrvaške.  
U: No. 
u: Na Jelšanah, se mi zdi. 
U: A, na Jelšanah. No, potem vi to dobro poznate. 
u: Mi pa … uni təm … 
U: Na mejnem prehodu? 
u: Ja. In puole, de mormo pokazat še unu in … 
U: To so pa cariniki. Cariniki, ja. 
u: In puole morš dət unu k okencu tja in pol uni nek təm vidijo in  … 
U: Potni list pokažete. 
u: In puole gremo tja in rečemo … in puole rečejo ja. 
U: Ja. Morate pokazat potni list. Včasih ga vzamejo, včasih pa ne. Pokazat ga pa morate, ne. Ja. 
Jan? Najprej Jan. 
u: Ne, samo ljudje ta potni list, tudi živali, če iməš domače živali. 
U: Aha. Tudi zato seveda. 
u: In če pa greš, tku  si šou, pokažeš potni list in če iməš kej mesu al pa kej tazga, se moraš 
ustavt, de pregledajo, če je vse v redi. Dajo vsie vən … 
U: No, no, no. Meso naj … Mesa naj se ne bi, ne …vozilo čez meje. 
u: Ja. 
U: Vozilo čez meje, ne. Ne bomo zdej o tem, mi nismo cariniki, nas zanima potni list, zakaj ga 
potrebujemo in kdo ga potrebuje. Spodi imamo tudi valuto oziroma denar. Tukej  lepo piše: vsaka 
država ima svoj denar. Svoj denar je mišljeno EU, ima svoj denar, evro. In države, ki so članice, 
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imajo evro. Države, ki še niso članice EU, majo pa res svoj, prov svoj denar. Mi smo tudi povedali 
že včeraj. Še enkrat zdej na hitro ponovimo. Imamo tudi predsednika države. Povedali smo, da 
imamo poslance. Povedali smo, da so bili vsi ti ljudje izvoljeni na naših volitvah. To pomeni, da so 
vsi odrasli, starejši od osemnajst let oziroma, ko dopolnijo osemnajst let, lahko grejo na volitve in 
tam obkrožijo tistega kandidata, ki se jim zdi najbolj primeren za to funkcijo, ne. Dobro. To smo 
povedali. Povedali smo, da vsi ti ljudje sedijo oziroma imajo svojo službo v parlamentu. Povedali 
smo, da je parlament v Ljubljani, smo ga tudi vidli , nekateri ja, nekateri ne. Ne? V redu. Ali lahko 
gre vsak na volitve, ki dopolni osemnajst let? Še to. 
u: Ja. 
Ne. 
U: Kdo ne? 
u: Moj tata nə sme na volitve, zətu kr  on ni Slovenc, je Hrvat. 
U: Ja, ja, čaki. To je pa tudi res. Vsak, ki je državljan RS, to pomeni, da ima državljanstvo RS, 
lahko gre na volitve, ko dopolni osemnajst let. Lahko je študent, lahko je ženska, lahko je moški, 
lahko je upokojenec, lahko je brezposeln, lahko je invalid. Vsak lahko gre. Če ne more, če je tako 
zelo bolan, grejo pa do njega domov in mu tam omogočijo, da obkroži svoje kandidate, kar doma. 
Tako da pri nas je država toliko svobodna, da lahko res vsak državljan RS, to pomeni tisti, ki ima 
državljanstvo, ne,  naše države, lahko gre na volitve, se jih udeleži, tud če ne more it  tja, pridejo do 
njega, če to želi. Če ne gre, ne bo kaznovan, se mu ne bo nič zgodilo. Pač ni šou, ni povsod tako. 
Tudi ženske lahko grejo. Ni povsod tako, ni po vseh državah sveta tako. Ponekod ne smejo it  na 
volitve, ponekod, ko pridejo na volitve, jim ukažejo, koga morajo volit . Ne smejo kogarkoli. Če ne 
delajo tako, kot ukažejo, sej veste, kaj se zgodi, ne. Grejo v zapor in tako. Pri nas v Sloveniji je pa 
še toliko demokracije, rečemo temu, toliko možnosti, toliko svobode, da lahko grejo čisto vsi na 
volitve, ko dopolnijo osemnajst let, ne glede na to, kakšni so, kako izgledajo, kaj so po izobrazbi, 
katerega spola so, to sploh ni pomembno. Če ne morejo in če bi vseeno želeli, obkrožijo kandidata, 
pokličejo volilno komisijo in potem oni pridejo k njim na dom in jim tam omogočijo, ne, da se 
odločijo za svojega kandidata. Tako, da vidite, je zelo svobodna država. Še vedno zelo svobodna 
država. Ni povsod tako, zaenkrat. Smo končali. Pospravimo naše učbenike in delovne zvezke. Kar 
pod klop. Pod klop. Pod klop. 
u: Dežurni.  
 
 
Besedilo posnetka številka 8 
 
Razred: 4. 
Predmet: slovenščina 
 
POTEK URE: 
 
U: Za začetek bi rada, da razmislite, kdaj ste kaj doma, kəšno stvar ušpičili . Kaj razbili, kaj 
polomili in opisali ta dogodek. Kako je do tega prišlo, ali je bilo nalašč al po nesreči? Kako so na to 
reagirali vaši starši? Ali ste jim povedali ali jim sploh niste? No, nekaj o tem. Prosim.  
u: Muoja  mama je za rojstni dan dobila tako vazo zə ruože in təkr ət sem bla še majhna in ko so 
pa bli , ko sta bla mama in tata drugje in sem jəz bla sama v kuhni , sem pobrala vazo in nisem 
vedla, sem misənla, da je plastična in sem jo vrgla po tlih  in se je razbila. Mama pride, j  mama 
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pršla v kuhno in j  vprašala, kej se dogaja in sem najprej bla nejki  cajta tihu  in puole sem 
poveidəla, da sem po nesreči razbila vazo, k nisem veidla s koga je. 
U: In kako je reagirala potem?  
u: Ni bla jezna, samu smejala se mi je, zərəd tega k sem bla tud mal smeišna. J bla še prov 
sveža barva in sem bla prov ceila rdeča od nje. 
U: Zanimivo. Maša ti. 
u: Včeri me je neiki pieklu tukej  v jezik in sem si hotla nalit  vodo mrzlo in pol sem si nalila in 
sem mal popila in je blu še pol kozarca vode in puol mi je zdrsnu kozarc in se mi je razbil na pol. 
In pole j  rekla nona, so bli  glih v dnevni in so riekli , kej j  blu in pol so se smejali. 
U: Aha. Živa. 
u: Jəzt pa sem dobila, so mi sobo glih pobarvali in vsie in pole sem s flomastrm popisəla eno 
steino (steno). In pol so pršli  tata in mama in so rekli, joj, Živa. In sem … 
U: A se spomniš, koliko si bla stara takrat? 
u: Ene piət lejt . 
U: Dobro. 
u: Mi smo pa dobili nov kavč in jəz sem odprla alkoholne flomastre in ga porisala in pole j  pršu 
tata in mi j  reku ma Ana, ma kej si pa nərdila  in sem pa sam təku rekla. Ja, risəla sem. In stara 
sem bla tri lejta. 
U: Aha. Anže. 
u: Jəz sem pa … na računalnik … in pol sem stəknu vsie kable in sploh ni upla več jət (iti) nə 
rəčunalnik . 
U: Ti si sestri nagajal. 
u: Ja. 
U: Nataša. 
u: Ku  smo ble mičkne z muojo siəstərco Laro in smo ble z mamo doma, kr  j  Lara loh meila enu 
lejtu  jəz pa nə vem kolk,  k smo … meiscu rəzlike in j  bla mama nə porodniškem dopusti in v 
sobi … smo … in pole smo celo namazale po ləseih po hlačh, po majcəh. In pole, k j mama pršla 
v sobo, j  riekla : »Nataša in Lara, ma kej ste nardile, de ste se ceile pomazale?« Mazale smo se in 
pole je cela becutan krema šla. In vse nəs je šla umit. 
U: Aha. Doris. 
u: Jəz ku sem bla majhna, sem bla pr  sestrični in smo se nəmazle s kremo po obrazi in pousod in 
pole j  pršla sestrična od mame in riekla , kej ste pa nərdile  in pole midve, neč in pol smo, nəm j  
rekla takoj umit in spat in pole smo se kao stuširəle, smo tku  nərdile  in pole smo šle cejle od 
kreme šle tku  nuotr  v puoslo. 
U: In pol je bla še posla umazəna. 
u: Ja. 
U: Matic. 
u: Jəz, k sem bil majnši, sem hotu mami pomagt pospravt iz pomivalnega stroja kozarce 
stəkliene. Je šla mama tati  pomagt, k j  pršu s trgovine, mu j  pomagala nest in je rekla, de nə boš 
nesu po več kozarcu hkrati naenkrat, nej nesem sam po enga. In pole zənəlšč sem primu  tri 
kozarce skupi, v eni roki dva in v eni enga. In puole sem jih hotu nest in pole glih nə sredini poti 
so mi vsi padli. In pole, k j  pršla mama, j  rekla, ma kej si deilu, pol sem reku, de nism ubugu in 
d sem nesu tri kozarce in de so mi nə sredini padli in pole se j  zəčiela jezit in smo pospravli. 
u: Kolk  si bil stər? 
U: Mlajši ne. Filip. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

155 
 

u: Jəz pej sem unu, k mame ni blo doma, k sem bil stər  tri lejta, potem sem se igral z žogo po hiši 
in puole j  bil təm glih en svejčnik  in pol sem se, sem dal prosti strel in pole sem streilu, sem 
zədnu glih sveičnik  in pol j  pršla mama domov in pol sem poveidu hitru,  kej j  blu in pol sem 
glih malčk probu, če bo stal nə meisti. 
U: Kaj si? 
u: Malčk sem probu, če bo stal nə meisti. 
U: Andraž. 
u: Kr  smo bli pr nonoti , j muoja mama nəštiməla zravn petierja neko vrv in jəz sem mislu, de 
se lohku gugš. In pole sem se zagugu in j padu duol petier … In pole j prašla mama, me j pršla, 
če sem jəz vrgu petier duol. In sem reku, de nje.  
U: Razloži mu, kaj je to. 
u: Pətier . 
Z ruože tistu təveliku. 
Pətielən (petelin). 
Pətier . 
U: Lonec za rožo. Gregor. 
u: Jəzt lansku lejtu  se mi zdi, sem bu pr  soseidovih in sva se igrala s Tonetom po hiši z uno 
təveliko žogo, k jo iməmo v telovadnci, smo se igrali  s tisto žogo in pole sem jəz kao in pole sem 
jəz hotu vržt  Toniti  jo v ruoke in mu j  lih  šla kje, j  lih  šla kje v radio in je bu lih  tak, ku tak za 
tuorte j  bu. 
U: Pekač? 
u: Nje. 
Tistu, k se deila … 
Ja. Ku  z tuorto  j  blu in pole j , sva bla sama v hiši in lih  tiskr ət j  pršu, j  pršla Klementina, mama 
vəd Tonita in vprašala: »Kej  se j  pa zgodilu, Toni«. Sem rieku : »Neč. Hotu Gregor meni podət 
žogo in pole j  šla glih direkt  v radio in se j  pole rəzbilu tistu«. 
U: Radio je ostal cel? 
u: Ja. 
J bla jəzna? 
u: Tu j  blu təku. 
U: Podstavek? 
u: Podstavek ja in pole j  bu še nek v obliki kroga j  blu. 
U: Prov podstavek steklen za torto. 
u: Ja. 
U: Darjan. 
u: Enkrt  smo postavləlai jaslice in sem bu še majhn in sem nejki  təm v kuoti  dejlu, təm, tistu 
ku j  z elektriko in sem jəmu tudi vžigalnik in puole sem probu zəžgət in sem zəžgal najlon in 
puole se j  skor cejla hiša upalla. In jəz sem se šou skrit pod mizo. 
U: Joj, joj, joj. 
Pšššt. 
u: V jedlnici , k j  veliku … in sem mietu (metal) eno majhno žogo kie (tja) notr , tisto žogo, de se j  
odbivəlu in pol se je enkrt  vədbilu  v kozarc nə mizi in je padlu. 
U: In se je razbilo. 
Doris, še ti. 
u: Ku  sem meila tri lejta in j  bil božič, sem misnla, de so uni kr  vbejsimo gor, tisti … bluončki . 
Sem misnla, de se odbivjo, ma so bli  taki nuovi, tku  vəliki  in puole sem prašla mamo, ma kej 
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lohku potikm  in pole ja in puole mama šla neiki nə kaščo in j  in jəz sem jih provla odbivt in pol 
sem vsakga posebi, sem hotla odbit, pač de bi se odbil nəzaj guor. Sam pol, ko sem vidla, de so 
se vsi rəzbili, sem riekla  ojej in kej bo pej zej riekla  mama.  
U: Dobro. 
u: In puol, k sem se tolk  rəzjezila, pole ene sem še pohodila in puol sem padla in j  pol pršla 
mama duol, j  vidla vse stk…  vsie plastičnu, steklienu, vse kar je pač in puole j  riekla  in kej pa 
se j  zgodilu. Ti bom že puol poveidla, kr  j  tata … 
U: Danes si bomo prebrali eno zgodbo, ki govori o dečku, ki si je raztrgal hlače. Ampak, kaj se je 
šele potem zgodilo. Bomo kar skupej prebrali. Torej, odprite berila na strani sto šest. 
u: Loh jəz preberem. 
Na strani kolko? 
U: Avtor je Lojze Kovačič, naslov pa je Povest o mestu Rič-Rač.  
u: Gejni. 
U: Boš ti začela, Lara. 
u: Darko si je ob žeblju raztrgal hlače. Sedel je na divan in divan se je raztrgal. Prišli so njegovi 
strici, prijatelji in sosedje. Sedli so na divan in si Rič-Rač raztrgali nove obleke. Odprli so omaro, 
da bi se preoblekli, toda omara se je razpolovila in vse obleke v njej so se raztrgale. V eni polovici 
omare je ostala leva, v drugi pa desna polovica oblek. Ojej, so se prep…  
U: So preplašeni zavpili. 
u: So preplašeni zavpili strici, prijatelji in sosedje in stekli kolikor so mogli hitro v prodajalne, da bi 
kupili nove obleke. 
U: Ana S*****. 
u: Ko so prišli tja, so se s tako silo prerivali, da so strgali ne le lepe obleke, viseče v prodajalni, 
marveč vsa oblačila, ki so jih imeli ubogi kupci in prodajalci na sebi. Ljudje so z jeznimi obrazi 
stekli križem po svetu v druge prodajalne. Toda komaj so vstopili, ni tam ostala nobena obleka več 
cela. In kogarkoli so se dotaknili, so mu raztrgali obleko, od glave do nog, kakor, da bi bila iz 
papirja. Kmalu ni bilo v mestu niti ene obleke več. 
U: Matic K****. 
u: Raztrgani ljudje so se od žalosti naslonili na hišo in glej, hiše so se razmaknile in razpolovile z 
vsemi sobami in drvarnicami vred. Kuhinje so ostale na eni strani hiše, spalnice pa na drugo strani, 
kakor pečke v prerezanem jabolku. Ljudje so začeli skakati kot kobilice. Zjutraj iz spalnice v 
kuhinjo na zajtrk, zvečer pa iz kuhinje na posteljo spat. 
U: Dominik. 
u: Ker se je v mestu vse trgalo, so ga preimenovali v mesto Rič-Rač. Meščani so sklenili, da ne 
bodo več ostali v njem in da bodo odpotovali drugam, kjer je vse celo in zakrpano. Toda tramvaji, 
vlaki, letala, ladje in avtobusi so se razlezli, takoj ko so stopili nanje. Vsak del je odpeljal, odjadral, 
odletel v svoj konec sveta. Govorilo se je, da je ena polovica tramvaja treščila v hrib, hrib se je 
razpolovil in nastala sta dva hriba. Kmalu je bilo okoli mesta na tisoče hribčkov in njihovo število 
je iz dneva v dan naraščalo. Na svetu je postal velik nered, preplah in škodljiva zmešnjava. 
U: Urška. 
u: Tedaj je Darko pogledal skozi okno in zagledal ves svet raztrgan in razcapan. … in zašil hlače. 
Sedel je na divan in … 
U: Divan. 
u: … je bil nenadoma cel. Prišli so njegovi strici, prijatelji in sosedje, sedli so na divan in njihove 
obleke so bile spet take kot nekoč. Odprli so omaro. Omara je zlezla skupaj in leve in desne 
polovice oblek so se spet združile v spodobne in cele obleke. 
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U: Maša. 
u: »Juhej!« so vzkliknili strici, prijatelji in sosedje od veselja in stekli v trgovine. Katerekoli 
obleke, ki so jih nosili ljudje ali ki so tam visele, so se dotaknili in je bila v hipu spet cela kot prej. 
Tekli so križem kražem po mestu in kamor so prišli, povsod so postale vse obleke spet cele in na 
nobeni ni ostalo niti ene luknjice več. 
U: Luka. 
u: Ljudje so se od veselja naslonili na hiše in glej, razpolovljene hiše so zlezle skupaj in iz kuhinje 
so spet lahko hodili kot po navadi skozi vrata v spalnico. Ljudje so bili tako srečni, da so hoteli 
vsakomur od njih, od blizu in daleč sporočiti veselo novico, da je v mestu spet vse v redu. Ujeli so 
polovice letal, tramvajev, ladij in avtobusev, ki so jadrala in vozila vsak po svoje. Komaj so … eno 
polovico, že je pribrzela druga, ki je tavala sama zase na drugem koncu sveta. Ljudje so sedli v cela 
vozila in potovali v druge kraje in v katerikoli kraj so pripotovali, povsod je bilo vse celo.  
U: Spet vse celo … 
u: … in zakrpano kakor nekoč. Naposled so odšli na hribe. Darko in otroci so šli na majhne hribe, 
odrasli pa na velike. Kakor hitro so stopili na vznožje hriba, so hribi zlezli skupaj in bili so spet taki 
kot danes … 
U: … Kakšna se ti je zdela zgodba? 
u: Zanimiva in … 
U: Kaj pa drugi? 
Roke, prosim, če dvigamo. Maša. 
u: Zanimiva zgodba. 
U: Kaj je bilo tisto, kar ti je bilo zanimivo? 
u: Da se najprej vse strgalo, potem je bilo vse celo. 
U: Urška. 
u: … k j  šlu vsie najprej narazn in pole še skupej nazaj. 
Meni tudi, de j  šlu vse narazen in skupej. 
Meni tudi. 
U: David? 
u: Tudi. 
U: Tudi. Dobro. Zdej bomo najprej malo pogledali. A poznamo vse besede? Nekaj besed mislim, 
da je novih. 
Kar od začetka bomo šli. A veste, kaj je to divan? 
u: Kavč. 
U: Kaj imamo še naprej? 
u: Marveč. 
U: Namreč. Še kaj, kar poiščite. Stekli so križem po svetu. Kaj pa to pomeni? 
u: De eni so stekli naprej, nazaj, levo, desno. 
U: Tako. 
Drvarnica vemo, kaj je? 
u: Ja. Za drva. 
U: Kaj pa tramvaj? 
u: Kot vlak, k se vozi po mesti in nə rabe (ne rabi). Ima gori žico, tako elektriko in puole. 
U: Kaj pomeni razlezli? 
u: De so se razpolovili. 
U: Kje si našel to, Matic? 
u: Odspodej, zadnja vrstica na prvi strani. Ladja in avtobusi … 
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U: Šli so napol in vsak v svojo smer. Kaj še imamo na drugi strani? Prosim. 
u: Divan. 
U: Divan smo že razložili. Maša, kaj smo rekli, da pomeni divan? 
Divan? 
Kavč, tako. 
u: Zəkej se bi puole vse raztrgalo. 
U: Razcapan, kaj pomeni, da je bil razcapan? Ves svet je bil razcapan. 
u: … 
U: Ja. To smo. Mislim, da je bilo drugo vse jasno. Dobro, bomo odgovorili še na vprašanja zadaj. 
En, dva, tri odgovori ti. Boš začela ti. Bomo šli kar po vrsti. 
u: Kdo je Darko? Skušaj povedati kaj o njem. 
Darko je majhen deček. 
U: Kaj misliš ti, kakšen je, no?  
u: Nagajiv. 
Neu… 
Neubogljiv. 
U: Neubogljiv. Kaj pa ostali menite?  
u: Razcapan. Da si vsək dan raztrže hlače. 
Razcrtan. 
U: Kaj še? Razvajen tudi malo, si mislil. Težko povemo kaj o njemu, kako to? 
u: Kr  n veimo neč o njem. 
U: Zgodba nam o njem nič ne pove. Kaj nam reče? Nič. Samo to. Darko si je ob žeblju raztrgal 
hlače. 
u: In zəkej to piše … 
U: In glede na ta dogodek potem si mi ustvarimo svoj vtis, kakšen bi ta deček lahko bil, ne. Kar 
nadaljuj. 
u: Pisatelj nam o njem ne pove skoraj ničesar. Kako si Darka predstavljaš ti? Koliko je star? 
Star je kəšnih štiri, pet let. 
Enaidvajst. 
Štirindvajst . 
U: Torej mislite, da je mlajši od vas? 
u: Nje. 
Enih siedəm lejt . 
Različnu. 
Piət (pet) do dəsiət (deset). 
U: Vsak ima svoje mnenje, ne.  
u: Darko je neubogljiv deček. 
U: Sej to smo že rekli, bo kar Maša nadaljevala. 
u: … prvo: Darko si raztrga hlače. Kaj povzroči to njegovo dejanje? 
Da se cel svet, da se celo njegovo, njihovo mesto začne trgati. 
Cel svet. 
U: V bistvu res cel svet. Postopoma. Kaj se je najprej raztrgalo? 
u: Hlače, omara, pole trgovina, puole letala, ladje, avtobusi, avti, hribi. 
Hribi so se nə kuonci. 
U: To je bilo prvo njegovo dejanje. 
u: Njegovo drugo pomembno dejanje. In zakaj se je odločil zanj? 
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Zətu kr  … 
U: A se je to res potem zgodilo? 
u: Ja. 
U: Kako? 
u: Da je primu  iglo in da si je zašivu. 
U: In potem? 
u: …so se njegovi sosedje in prijatelji prišli na divan usest in vsega, kar so se dotaknili, je pršlu 
nazaj skupi. 
U: Kako se je pa svet zopet združil? 
u: Ja, kr  so ljudje odpotovali v druge kraje.  
U: Ampak s čim so odpotovali, če je bilo vse razpolovljeno? 
u: Polovice vlakov so se sestavile. 
U: Ne vsi hkrati. Luka, prosim. 
u: Ko so pršli  do polovice, do ene polovice tramvaja al pa letala al avtobusa, so se təkənli 
(dotaknili) in je pršla še druga polovica. 
U: Kot magnet, ne, je privla člo drugo polovico. Anže. 
u: Raztrgajo se hlače. Divan, obleke, omare, hiša. Vsi … 
U: Kako pisatelj? 
u: … kako pisatelj … vedno več strganih stvari. 
U: Si opazil? Si al nisi?  
u: Nisem. 
U: Kaj pa ostali? Ste opazili, da se je vedno več stvari razpolavljalo? 
u: Ja. 
U: Upam.  
u: Avtobusi, avti … 
U: Se je širlo kot virus. 
u: Kako se imenuje raztrgano mesto? 
Mesto Rič-Rač. 
U: Filip. 
u: Kako se, kako pa bi ti poimenoval mesto …? 
U: Kako? Zakaj pa? 
u: Rač Rič. 
U: Obratno? 
u: Čir čar. 
U: Roke prosim, dvigujemo. Čir čar, zakaj tako? 
u: Ma nə vem. 
U: Ne veš? Maša. 
u: Rač čar. Zətu, kr  se je vsie razpolovilu … 
U: Aha. Danijel. 
u: Čar čir. 
U: Zakaj? 
u: Ztu,  k j  glih obratnu. 
U: Obrnjeno. Urška. 
u: … 
U: Torej celota. Še kakšna ideja? 
u: Kej  lohku … al lohk tud kej druzga. 
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U: Rič-Rač je bilo raztrgano, zdej nas zanima to celo mesto. 
u: Zakrpano mesto. 
U: Zakrpano tudi lahko, ja. Kako? Čir čar? Zakaj pa tako? Usedi se. 
u: Sam tu niesəm. 
U: Kako? 
u: Čarobno. 
U: Ker je čarobno, dobro. Nič lažjega. 
u: S sošolci … kaj se dogaja potem, ko si je Darko raztrgal hlače. 
U: Zdej boste še enkrat potihem prebrali to zgodbo in bomo poskušali obnovit njeno vsebino. Kar 
potihem preberi. Beremo, Matic. 
u: Sej smo prebrali. 
U: Še enkrat.  
Vidim, da večina od vas že prebrala. Začni. Kar obnavljamo zgodbo. Od začetka do konca, vsak en 
del. 
u: Darko si je raztrgal hlače. 
U: Bolj naglas govori, prosim. 
u: Darko si je raztrgal hlače. Sedel je na … 
U: Pa ne brat. 
u: Sedel je na divan in divan se je raztrgal. Prišli so prijatelji, sosedje, strici in so sedli na divan in 
so si raztrgali hlače. Šli so k omari in ko so odprli omaro, se je omara razpolovila na pol in obleke 
so se raztrgale. 
U: Lara nadaljuješ. 
u: In potem so si vsi prijatelji, strici in sosedje so stekli v mesto in šli nakupovat oblačila, sam v 
trgovinah ni blo več oblačil, ker so se vse raztrgale. In … 
U: Postali so jezni. 
u: Postali so jezni in so šli križ kraž po mestu. 
U: Po celem svetu. 
u: Naslonili so se na hiše in v hipu so se hiše razpolovile in so mogli it  iz spalnice v kuhinjo in iz 
kuhinje nazaj v spalnico. 
U: Kako so hodili? 
u: Kar brez vrat. 
U: Kako so hodili iz enega prostora v drugega. Se kdo spomni? 
u: Skakali. Skakali kot kobilce. Zato so se odločili, da bodo šli drugam in ko so stopili, ko so se 
odločili, da grejo na avtobus in tramvaj, k so se usiedli guor, so se vsa vozila razpolovila.  
U: Kaj je pa z vozili nastalo? 
u: So se dali nə pol in pole ena polovica tramvaja je treščila … in sta na stala dva in s tistih jih je 
blu še več in … 
U: In nastala je prava … 
u: Nastal je, nastala je prava zmešnjava. 
U: Zmešnjava. Tako. Maša, kaj se je pa potem zgodilo? 
u: Potem so … 
U: Darko je kar naenkrat pogledal skozi okno in kaj je opazil.  
u: Ja, je ugotovil, da je vse raztrgano. In potem si je zašil hlače, kr … vse je šlo nazaj skupaj in vsi 
so prišli, strici in prijatelji so prišli in k so si vse obleke zakrpali … so hiše šle skupaj in so nazaj 
lahko hodili skozi vrata. Potem takoj, ko so šli na vozila, da bi šli drugam, so se vozila z drugega 
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konca sveta nazaj šla skupaj in tudi v trgovinah so bile vse obleke cele in hribčki so tudi nazaj 
zlezli skupaj. 
U: Tako. Zdej pa eno navodilo, Svit. Spodi. Prov zadnji odstavek. Pri nič lažjega. 
u: Napiši podobno zgodbico, kako se začne, kako je nekega dne Darko preluknjal zračnico na 
svojem kolesu.  
U: No, ne bomo napisali, ampak povedali. 
u: Jes. Ne. 
U: Razmislimo. Tokrat se ni raztrgalo, ampak se je nekaj preluknjalo. 
u: Prepiškalo (prepuščalo). 
U: Razmisli, kaj bi se zdaj lahko naprej zgodilo. 
u: A lohku prov nuovo zgodbico? 
U: Seveda. 
u: Ma jəz bi jo pisal.  
U: Luka, kaj ti misliš? 
u: Da se je vozu pri obali in je prišel na trn in se mu je prepuščalo in potem, ko je šel v bazenček za 
bratca, se je še bazenček spuščal. Potem, ko se je šel z delfinom, z napihnjenim delfinom plavat po 
morju, se je delfin prepuščal in potem, ko je šel pa bratec z obročem v vodo napihnjenim, se je še 
obroč prepušču in potem so šli s čolnčkom po morju in se jim je še tisto prepuščalo. In potem je 
rieku  tati , nej naštima neki, da … in j  reku, da bo rajši, da se bo ... In j  nəštimu. In potem je šel 
bratec v  bazenček in se je popravu in ko je šel bratec … se je ta zalepil. …In pole, k so šli še s 
čolnom in so bli  vesieli, de so lohku šli še s čolnom. 
U: Super ideja. Maša. 
u: … 
U: Čaki, začne se, kako zgodba? Preluknja zračnico na svojem kolesu. A ti si misnla čisto svojo? 
u: Ja. 
U: No, pa povej svojo. 
u: … in potem, kr ga ni več imel, se je začel igrati  še s svojimi avtki  in vsi so imeli lepe gume in 
guma se je preluknjala. Potem pa je postal lačen in vedel je, da mu je mama pripravila malico v 
vrečki in vrečka se je preluknjala in je malica padla iz vrečke. In ko je mama prišla domov, je on 
bil še zmeraj lačen in potem mu je dala za jesti in si je zelo želel, da bi se njegov avto in boben 
popravila in … nazaj se vrnil v sobo in si ogledoval svoj boben in kar naenkrat se je zalepil in je 
lahko spet  igral nanj. … Malica, ni padla iz vrečke. 
U: Dobro, tud tvoja zgodbica je zanimiva. Doris ti. 
u: So bile poletne počitnice. 
U: Bolj naglas prosim. 
u: So bile poletne počitnice in se je igral s prijatelji z žogo. Žoga je padla v trnje in se je 
prepuškala (prepuščala). Domov je šel iskat drugo žogo. Tudi ta se je prepuškala. Začelo je 
deževati in šla sta v hišo. Igrala sta se z balonom, ki je padel skozi okno … 
U: Bomo nadaljevali po odmoru.  
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Besedilo posnetka številka 9 
 
Razred: 7. 
Predmet: slovenščina 
 
POTEK URE: 
 
U: Dobro jutro. … je takoj ugotovila. To je študentka Andreja, zaradi katere ste nesli domov 
podpisat list … Da odzvoni. Vemo vsi, zakaj gre. Andreja piše diplomsko nalogo v povezavi z 
narečjem in pouk. Kako vi, koliko narečja uporabljamo in kako. Uro snema od začetka do konca, 
potem bo pa sama opravla tiste stvari, ki jih bo potrebovala za svojo raziskavo, za diplomsko 
nalogo. To je to pojasnilo. Naslednja stvar pa: ne morem biti tiho, ne, glede včerajšnje ure. Jana je 
šla domov prov z enim čudnim občutkom. Imela je nastop v šestem, imela je nastop v sedmem. 
Zakaj sem jo jəz vzela k sebi? Sem rekla, ne bo nikjer v nobenem razredu ne bo težav, ne bo 
problemov. Včeraj je pa imela tako čuden občutek, ko je šla domov. Predvsem zato, ker niste želeli 
nekako oziroma ste se odločli , da ne boste sodelovali, da boste sodelovali pač z duhovitostmi. 
Tako, da dejte pomislit, da se boste morda enkrat sami znašli v vlogi pripravnika in se boste 
spopadali s takimi rečmi. Js sm vseeno bila prepričana, da ste tolk  zreli, da veste, zakaj gre. Tako 
da, včerajšnja ura. Doživela jo je kot polom. Gospa Mislejeva je sama naglas povedala, da jo je 
sram, k verjetno je mene še bəlj  sram, kot gospo Mislejevo, kr  sem jəz njena mentorica. Torej, 
toliko o včerajšnji uri. Zdaj pa eno vprašanje, in sicer, je treba še kaj pojasniti z jutrišnjo kontrolno 
nalogo? 
u: Ja. Kej  sploh pišemo? 
Vsie. 
U: Pišemo vse, kar je bilo v preverjanju, kar ste dobili prejšnji teden v preverjanju. Držite se, držite 
se tistega dela in jaz sem rekla še zadaj v delovnem zvezku. Zdaj pa dvigni roko tisti, ki ste že kaj 
reševali zadnje trinajsto poglavje, Da ne pozabim. Andreja, še kdo? 
u: Kašna Andreja? 
U: Zadnje poglavje v delovnem zvezku, je naslov Da ne pozabim. Torej, če zdej odpirate, imam 
občutek, da niste, ne. Samo, Andreja. Dobro, potem pa tako. Bomo mi potem pogledali, kaj je in 
kaj ni tam. Zdaj pa zaprite, prosim. Zapri, ker imamo še dve domači branji … za predstaviti. Kako 
sta se dogovorila? Kaj? 
u: Nisva. 
U: Se nista. Pridi, Katja. 
Dobro, zdej pa prosim. Kar začni, Katja.  
u: Dober dan. Danes vam bom predstavila precej drugačno knjigo od mojih prejšnjih. Tale knjiga 
nosi naslov Pastirica Drobtinica. Je zbirka ljudskih pravljic, ki jih je izbrala Kristina Brenkova. 
Izšla je leta tisoč devetsto petinšestdeset pri Založbi Mladinska knjiga. Te knjige pa tudi olepšajo 
ilustracije Nade Lukežič. Čeprav je knjiga namenjena predvsem šolarjem nižjih razredov, sem si 
zamislila, če je primerna za otroke, je tudi za najstnike mojih let in odrasle bralce. Kakor že vete, 
veste, so pravljice izmišljene. Velikokrat so predstavljene te razlike med ljudmi. Najbolj izrazita pa 
je ta dobra in slaba stran. In seveda, na koncu dobra stran zmaga, oziroma preide na lepše življenje. 
Ena takih primer, ena takih primerov pa je tudi Pastirica Drobtinica. Tale izmišljena zgodbica pa 
gre takole. 
Nekega dne se je Drobtini …, je živela pastirica, ki je še kot dete ostala sirota. Nato je živela v zelo 
hudobni družini. Njena gospodinja je imela tri hčere: enooko, dvooko in trooko. Ampak toliko oči 
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so imele in tako so se imenovale. Vedno so jih preganjali k delu in jim grenili življenje. Nekega 
dne pa se je šla potožit k kravici Marogici. Tale pa se je odzvala, naj ne skrbi. Naj gre skozi eno 
uho notr  in skozi drugo uho ven. In res, storila je ravno to. Ko je izstopila iz ušesa, je zagledala, da 
je njeno delo opravljeno. Tako hitro opravljena dela je njena gospodinja posumila, da ji nekdo 
pomaga, zato je poslala enooko, dvooko in trooko na raziskovanje. Enooka je zaspala, dvooka tudi, 
trooka pa je imela še eno oko odprto. In ta je videla in poročala svoji materi. Ta pa je ukazala 
možu, naj zakoljejo kravico. Drobtinica je jokaje stekla k kravici in povedala slabo novico. Ta se je 
odzvala umirjeno. Rekla je, da naj je ne skrbi. Naj ne poje niti košček njenega mesa, naj vzame 
njene kosti, jih zakoplje na vrt in zalije vsak dan. Storila je ravno to. Kmalu je zrasla čudovita 
jablana. Vsi mimoidoči so se ustavili pri njej in občudovali njene sočne plodove in bujno krošnjo. 
Nekega dne pa se je ustavil lep mladenič pri njej. Dejal je, da tista, ki mu bo odtrgala jabolko, se bo 
z njo oženil. Tri hčere zlobne gospodinje so poskušale prijeti jabolka, a krošnja se jim je umikala. 
Bolj kot so se trudile, bolj so se jim veje umaknile. Potem pa je pristopila Drobtinica in so se veje 
poklonile. Zlahka je odtrgala jabolko. In kot je lep mladenič obljubil, se je z njo poročil. Tako je 
prišla v lepše življenje. Verjetno si vsi želimo oditi na lepše, ampak ni tako kot v pravljici. Ni 
začarano in ni enostavno. Za vsako stvar se moramo potruditi in da pridemo do cilja, je res težko. 
Šele nato se nam bo veja sklonila in nam podarila svoje plodove. Zdaj pa bi … Z vašim 
dovoljenjem bi še prebrala eno zelo kratko pravljico. Lohk  pa tud nə kuonci, če … 
u: Prebieri! 
U: Kar preberi.  
u: Je nemška pravljica. O starem kmetiču, ki je šel orat. Nekoč je bil kmet, ki je vpregel plug in je 
šel orat. Dolgo, dolgo je oral. Na vsem lepem je med brazdami zaoral veliko skrinjo. Le kaj je v 
njej, je mislil. Zelo rad bi pogledal. Toda skrinja je bila zaklenjena in je imela trdno ključavnico. 
Tedaj je kmetič šel in poiskal ključavničarja z mnogimi ključi. Poizkusil je največji ključ in je bil 
ravno pravšnji. Odklenil je. Kaj sta zagledala? V skrinji je bila še ena skrinja, ki je bila tudi 
zaklenjena. Ključavničar je vzel drugi ključ in drugi ključ mu je skrinjo odklenil. Našla sta tretjo 
skrinjo in v tej je bila tudi manjša skrinja in v tej še manjša. Tako je šlo naprej. Vsaka manjša 
skrinja pa je bila lepša od prejšnje. Navsezadnje sta našla v skrinjici majčkeno zlato skrinjico, za 
katero pa ključavničar ni imel nobenega ključa več. Vzel je zlato bucko. Naredil iz nje zlat ključek 
in odklenil zlato skrinjico. Pomislite, kaj je bilo v nji. Majčken zlat teliček, ki si je obgrizel repek, 
da je bil čisto čisto kratek. Če bi bil repek daljši, bi bila tudi tale povestica daljša. 
Celotna knjiga mi je bila zelo všeč. Nekatere pravljice so tudi humorne, kot na primer ta. In 
priporočala bi jo res vsem, ker čeprav je priporočena mlajšim, je čudovita za oddihljaj in si lahko 
zelo sproščen, ko te pravljice bereš. In seveda je čudovito preiti v pravljičen svet. Pozabila sem pa 
povedati, da so te pravljice izbrane z različnih koncev sveta, od ruskih do japonskih, od norveških 
do albanskih in tako naprej. 
U: Bi kdo kaj vprašal Katjo? Nihče? Ne. Jəz bi pokomentirala, da je krasen izbor in prov 
presenečena sem nad izborom, da si nekdo izbere za domače branje za predstavitev nekaj povsem 
drugačnega in bom rekla jəzt, meni nepričakovanega, ne. Nikakor ne bi pričakovala, da si bo kdo 
od vas, ki vse raje berete take problemske romane, ne, izbral zdej pravljice. 
u: … 
U: Kdo je pa Katji kaj rekel? 
u: Slikanice. 
U: Katja, kdo je tebi …? 
u: Sem bla že mičkna sem brala take knjige. 
U: Torej presenečena sem nad izborom, ne. 
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u: Ja, sej se vəm vidi. 
U: Nad samim izborom, ker pozitivno, ne, da nekdo … Katero sem prebrala, se spomniš Matija, ko 
si imel Ferija Lainščka? Katero pesem sem jəz … 
u: Ne bodi kot drugi. 
U: Vidiš, ne bodi kot drugi, ne. Ja, zdej je lahko bit  pameten, ne, Matic in Luka. Zdej je konec. 
Pridi, Vojko. Samo malo. Čaki, kje imamo? Kira  si, Katja? 
u: Piəta (peta). 
U: Ti si bla vprašana, Katja? 
u: Ja. A tistu pred tablo … 
U: Ja. 
u: Ja. S kum sem bla, s Francijem, ne? 
U: Ja, ja. Dobro. Prisluhnimo zdej še zadnjemu. To je pa res zdej zadnje domače branje. V 
šolskem, dobro. 
u: Za domače branje sem si izbral knjigo Debeluška. Napisala jo je Janja Vidmar. Izšla je leta tisoč 
devetsto devetindevetdeset pri Založbi Mladinska knjiga. Zgodba se dogaja v sedanjosti. Glavne 
osebe pa so: Urška, njena mati Dunja in njena prijateljica Žana. … Uršina mati Dunja, sedaj pa 
hoče, da to postane tudi Urška. Sili jo v različne diete in mora hoditi tudi k … krožku. Tam spozna 
Žano, ki trpi za bulimijo. Zaradi nenehnega pritiska njene matere se tudi Urška kmalu odloči za 
prisilno bruhanje. Ves svet se začne vrteti samo še okrog izgube kilogramov in njeno zdravstveno 
stanje postane slabše. Kmalu pristane tudi v bolnišnici. … 
Knjigo bi uvrstil med socialne romane, ker pripoveduje o problemu najstnikov. 
U: Problemski roman, ne pa sociološki. Dobro. Še kaj? Ne? 
Še mnenje.  
u: Knjiga  mi je bila všeč, ker pač ne olepšuje življenje, govori o problemih, ki se dogajajo. 
U: Prikazano je tako, kot je. Si misliš, da je teh problemov, da je ta problematika res prisotna med 
mladimi. Res? 
u: Ne tako … kot je tle opisana … 
U: Jəz mislim, da je … dovolj pogosto. Bi kdo kaj vprašal? Koliko od vas je prebralo Debeluško? 
u: Preveč. 
U: Samo Matija? 
u: In Vojko. 
U: Matija, Vojko. Andreja, ti si brala debeluško? 
u: Nje, Anja jo je. 
U: Anja, si brala. Janja Vidmar, slovenska pisateljica. Dobro. 
No, tako. Mi imamo Debeluško odlomek tudi v berilu in če bo čas, je tudi, ga imamo v načrtu 
prebrati. Če nas ne bo kaj prehitelo. Zdej me pa zanima ena stvar. Imate vi preverjanje s sabo? 
Imate? Poišči, prosim preverjanje. O prvem čebelarju Antonu Janši. Imaš pred sabo? Ja. Odpri, 
prosim. Franci, ti nimaš? 
u: Ne vem nit, kej muorm … 
U: Besedilo je Anton Janša, čebelar. Dobro. Zdej poglej. Prva naloga zagotovo ne bomo kaj 
filozofirali. O kom govori, kje je bilo objavljeno in tako dalje, to je, zagotovo pride jutri v testu. 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom, se pravi prepoznat vrsto besedila. Ali je oznaka osebe ali 
je kaj, kar smo letos delali? Ali je oznaka, ali je življenjepis? Ali je … Ma boš tiho, al ne boš. Ma 
kaj, kiro  je? Vprašaj mene. Oznaka, opis osebe, inter... Ne, intervju smo imeli že lani. Tud pride v 
poštev. Kaj še? Potopis, opis poti, vse se pravi, ugotovit, za katero vrsto besedila gre, ne. Vi ste 
ugotovili, da je to Anton Janša. Kaj? 
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Ni življenjepis. Popravte si. Ne more bit  življenjepis. Marija, kaj je značilno za življenjepis? 
u: … 
U: Od rojstva do smrti, to že. Saj tudi Anton Janša tukaj je od rojstva do smrti predstavljen, ampak 
na kakšen način. Tako, na subjektiven način, ne. Se pravi, ko je nekaj subjektivnega, ko je mnenje 
… Poglej zadnji šesti odstavek. Obrni. Mineja, preberi ta zadnji odstavek. 
u: Moški …, da se čebel ne sme moriti, ampak ohraniti za prihodnje leto, je umrl trinajstega 
septembra tisoč devetsto triinsedemdeset … 
U: Je to, recimo, informacija, ki je subjektivna? Kaj bi ti spustila? V življenjepisu ni treba tako na 
dolgo. Kako bi ti to povedala, z golimi podatki? 
u: Umrl je … 
U: Tako. Umrl je leta … Umrl je trinajstega septembra sedemnajsto triinsendeset, ne. Življenjepis 
so goli podatki. Življenjepis prilagamo zraven. Katerega besedila? Včeraj smo se učili. Zraven 
prošnje, ne. In ne boste dali takega, subjektivnega besedila, a ne, ampak boste dali besedilo z 
golimi, preverljivimi podatki. Torej, popravte si. To je, kaj? Pripoved. Tako je, pripoved. 
Obkrožte si pripoved. Iskanje sopomenk, protipomenk, nadpomenk. Bo šlo to? 
u: Ja. 
U: Če slučajno bo to, sej ne rečem, da bo, ampak. Bi šlo? Potem. To, kar gulimo in gulimo že 
toliko časa. Subjektivno in utemeljit. Gre? Ja. Umetnostno in neumetnostno? Utemeljitev? Ja. Pa 
dejmo, Polona. Kaj je značilno za umetnostna besedila? 
u: Pəč, ja. Pəč … So preverljivi podatki. 
U: Umetnostna. Podatki niso preverljivi. Predvsem pa namen. Kakšno besedilo, kakšen namen ima 
umetnostno, kakšen pa neumetnostno? 
u: Neumetnostno, da … od tega človeika. 
U: Tako. In temu rečemo, kako? PRAK-TI-ČEN namen. Se pravi neumetnostna imajo praktičen 
namen. To je to, kar je povedala Polona, da bi izvedeli nekaj novega. Se nečesa naučili. To so 
neumetnostna, neumetnostna besedila. Prov? Kaj pa umetnostna? Nimajo, ne. NI-MA-JO 
praktičnega namena. Bom kar krajšala zdej. In podatki, zdej. Dobro. Tud če date zravn te 
podatke. Skratka nimajo. Podatki niso preverljivi. To je res. Kakšen namen pa ima potem. Vanesa, 
umetnostno besedilo? Če nas želi nečesa novega naučiti … Zabavati, kratkočasiti. Tako je. 
Zabavati, kratkočasiti. Dobro. Luka. Subjektivno, objektivno? 
u: Subjektivno. 
U: Torej, še razliko nam povej. 
u: Subjektivno vsebuje mnenje. 
U: Čigavo?  
u: Piščevo. 
U: Piščevo. Objektivno besedilo? 
u: Ne vsebuje piščevega mnenja. 
U: In tisto glavno? Podatki so? 
u: Preverljivi. 
U: Preverljivi. Tako. Podatke lahko previerimo kjerkoli. Gremo potem dalje. Tu se ne bomo 
zadrževali. Četrta je, kako razumeš besedilo, kar ste vajeni že od šestega razreda. 
Glagol? Bodo šli glagoli? 
u: Ja. 
U: Ja. No, Matic, povej, kaj vse določimo glagolu. Lej  šesto nalogo. 
u: Aja. 
Osebo, število, čas. 
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Osebo, število, čas … Kej  puole? 
U: Sej piše vse naprej. Samo prebrat . 
Naklon in vid. Dejmo zdej, Vladoša. Oseba glagola. Kolk  oseb poznamo? 
u: Prva, druga, trieta . 
U: Glagolskih oseb. 
u: Prva ednine. 
Jaz, ti, on … 
U: Prva, druga, tretja. Število? 
u: Ednina. 
U: Glagolsko. 
u: Ja, ednina, dvojina in množina. 
U: Tako. Potem imamo čas. Katere so glagolske časovne oblike? 
u: Preteklik, sedanjik, prihodnjik. 
U: Naklon. Trije nakloni so. 
u: Povedni, velelni, pogojni. 
U: Tako. Povedni smo rekli, je tisti najpogostejši. Najbəl navaden, rečem jəz po domače. Pogojni 
prepoznaš »bi«. Bi fantje, bi postavili šotor. Spomnite se s sedmega razreda tisto poved, ne, fantje, 
bi postavili, če bi bilo lepo vreme. Kaj pa velelni? 
u: Ukaz. 
U: Ukaz, ne. Ukaz. Postavite! Fantje, postavite! Dobro. Ana? Glagolski vid, kaj je to? 
u: … 
U: Tako. Trajanje, ne. Ali dejanje traja ali ima omejeno trajanje ali neomejeno. Če … Ana, kako 
prepoznaš ti dovršni in nedovršni glagolski vid? 
u: Dovršni ne traja. Misləm, se zgodi. In nedoločni pa … 
U: Se dogaja, traja. Jəz se vprašam po navadi kar tako, kaj storim enkrat, kaj delam pa večkrat ali 
dalj časa, ne. Tako po domače. Torej, to bo šlo, glagol? Samostalniki in sklanjatve. Predvsem me 
zanimajo sklanjatve. Smo jih ponovili? 
u: Nje. 
U: Prva ženska, druga ženska, tretja ženska. 
u: Lipa, luč. 
Lipa, lipe, lipi … 
U: Prva ženska si zapomnimo. Kateri?  
u: Lipa. 
U: Lipa in ker smo rekli, moramo primerjati z nečim, rabimo … kaj? Rodilnik, ne. Lipe. Za drugo 
žensko si zapomnimo, kateri samostalnik. Luč ali perut. Koga, česa ni? Luči. Tretja?  
u: Karin. 
U: Karin. Nič, nič, nič, nič. To so ženske. Kəšno vprašanje? 
u: … 
U: Kaj manjka? Mi smo zdej tukej  našteli tretjo. Zdej smo pri moški. Prva moška? 
u: Korak. 
U: Korak, koraka. Druga moška? 
u: Sluga. 
U: Sluga, sluge. Se pravi vsa moška imena in to so večinoma tudi poklici, ne, na a. In tretja? 
u: RTV. 
U: RTV, kratice ali črke, ne. Smo rekli B. In povsod v vseh sklonih sklanjamo … 
u: Nič. 
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U: Ničto ali pač po prvi in takrat damo vezaj. In še srednja, Luka. Koliko srednjih poznamo? 
u: Dvej. 
U: Dve. Kako se imenujejo?  
u: Navadna in osebna.  
U: Navadna, osebna. Navadna … 
Kako je navadna? 
u: Mesto. 
U: Mesto, mesta, sonce, sonca. 
u: In posebna. Krško. 
U: Krško, Krškega. Tako. Torej to smo zdej ponovili. Števniki? V NPZ-jih ste jih imeli. Bo šlo 
zapisovanje števnikov? 
u: Kej  j  tu? 
U: Besede, s katerimi štejemo. Pri matematiki so pa to številke. Bo šlo? Poglej deveto nalogo. 
Nastja preberi. 
u: … razčleni povedek … Na kakšen način? 
Katieri . 
U: Katieri . Popravte si. Kateri način? In kaj je to? Katera vrsta besed je to? 
u: Tu j … 
U: Joj. Pridevnik. In kako pa imenujemo pridevnik … po katerem se vprašamo kateri? 
u: Vrstni. 
Prilastkov. 
U: Luka. Halo! Dej pospravi. Kire  pridevnike poznamo? 
u: Vrstilni. 
U: Ma ne, to je števnik. 
u: Svojilni. 
U: Svojilni. In? Vprašalnica?  
u: Čigav. 
U: Čigav. In kako odgovarjamo, če se vprašamo čigav? 
u: Moj. 
On. 
U: Ne.  
u: Njegov. 
U: Zakaj je treba bit  tu previden? Dej, prosim, Matic, used se en stol prosim, sem. 
u: Mormo  bet previdni. 
U: Zakaj ne moj, njegov? Kaj so to?  
u: Zaimki. 
U: Zaimki. Zaimki, ki so nastali iz teh svojilnih pridevnikov. Se pravi, mi moramo s svojilnim 
pridevnikom poimenovati s konkretno besedo. S samostalnikom. 
u: Mamin. 
U: Mamin. Še. Bratov, očetov in tako dalje. Prov? 
Mamin. Kaj je Vanesa? Si pri pridevnikih? 
u: Kej  j  lohku njen? 
U: Ne more bit  njen. Zakaj ne more bit  njen? 
u: Zaimk . 
U: Ker je zaimek. Naslednja vrsta, Vanesa. Hitro mi jih naštej. Svojilni pridevniki. Kateri še? Tri 
vrste. 
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u: Tisti, k poimenujejo lastnost. 
U: Tisti, ki poimenujejo lastnost. 
u: Lastnostni. 
U: Lastnostni. Dejmo hitro, vprašalnico.  
u: Kateri? 
Kakšen? 
Se mo spovnli. 
U: Kakšen? Velik, sladek, kisel, ne vem, rdeč, ne. In še … jagodni. 
u: Kateri? 
U: Kateri. Kako se … 
u: Vrstni. 
Ja, tu j  tu. 
U: Vrsta, vrstni. 
u: Tu j  tu, Luka. 
U: In to smo rekli vprašalnico kateri, katere vrste, ne. Poslušej, Neža, je prej. Ta napaka je pogosta. 
Zagovoriš se. Sej ne, da ne bi vedel. Vrstni pridevnik. Števnik je pa vrstilni. Kateri je pritekel na 
cilj? Prvi, drugi, tretji, ne. To je zdej to. 
u: Tu bo tudi? 
U: Oh, ne vem, kej vse bo. Ni še napisana.  
u: Zguodni ste. 
U: A ma bejži? Kej  pa ti, k prideš brez domače naloge in jo prneseš čez dva dni? A? Pššš. 
Besedno družino, bo šlo? Marija, po čem prepoznamo besedno družino? Kaj je značilno?  
u: Korien . 
U: Tako. In poleg korena. Vedno si, zapomni si ta primer: ljubezen, ne vem, poljub, Ljubljana. 
u: Ljubljana ne spada. 
U: Zakaj ne? 
u: Zərəd tega kr , pač ni istu. Nima istga pomena. 
U: Točno to. Koren in pomen. Pomensko morajo biti tudi povezane, ne. Tudi pomen. Če 
nadaljujemo. Prešteti povedi znamo mislim da od prvega do zadnjega. 
u: Pike. 
U: Ali, kaj še? 
u: Vejce, klicaj, velike začetnice. 
U: Kaj še? 
u: Vprašaj. 
U: Vprašaj ali katero je še končno? 
u: Tri pike. 
U: Se pravi od velike začetnice do končnega ločila. To bo šlo. Naprej. Neža Furlan, kako boš 
preštela stavke? Stavke v povedi. 
u: Po povedkih. 
U: Po povedkih, ne. Potem gremo dalje. Kolikor je povedkov, toliko je stavkov. Poglej enajsto 
nalogo. Kar preberi poved. 
u: … štiri leta in zapustil dve knjigi. 
U: Tako. In zdaj imaš navodilo. Obkroži glavni stavek. 
u: Je zapustil dve pomembni knjigi. 
U: Tako. Zapiši vprašalnico in … 
u: Kljub čemu je zapustil dve knjigi? 
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U: Kljub čemu?  
u: Sej j  dopustni. 
U: Aha. Kljub čemu? Pazi, kaj je pri vprašalnici, pri odvisnikih. Sej si rekla. Kljub čemu plus 
povedek glavnega stavka. Kljub čemu je zapustil? Podčrtamo dopustne. Kako? 
u: Črtice. 
U: S poševnimi, tako. In S-sestava?  
u: Ja, j  S, črtice, dopustni. Črta S spuodi. 
U: Višje glavni, tako. O, potem. Priredja. Bo? Ogromno priredij bo, ker to je letošnja snov. Določi 
vrsto priredja, no, dej Anja, na glas preberi to nalogo. 
u: Janševim čebelnjakom … čebelar. 
Anja, dej bel na glas. 
U: Naglas. 
u: Sam rejs. 
… 
U: Vezaj. Zdaj pa še ena stvar. Torej, koliko vrst priredij smo se naučili? 
u: Siedəm. 
U: Sedem. Poznamo, prepoznavamo jih po pomenu in lahko jih prepoznavamo nekako tudi po 
veznikih. Vprašalnic zanje nimamo, ne. Zato se tega jutri tudi ne bo, se ne bo dalo plonkat na tabli. 
Zdej pa še ena stvar. Zadnja. Ne zadnja, predzadnja naloga. Dej, Katja, preberi. 
u: Iz spodnje povedi izpiši lastni imeni in ju poimenuj. Prav takrat se je gospodarska družba na 
Dunaju zavzela za dvig čebelarstva in sklenila ustanoviti čebelarsko šolo.  
Gospodarska družba in Dunaj. 
U: Kako že navzven prepoznaš, da gre za lastno ime?  
u: Velika začetnica. 
U: Velika začetnica. Poslušte. Nasproti lastnim. Lastna so vedno … Nasproti lastnim, kako so tista, 
ki jih pišemo pa z malo? 
u: Občna. 
U: Občna. Občna ali splošna. Zdej pa pazi. Lastna smo rekli. To je snov že iz nižjih razredov, ni 
letos. Tega nismo toliko ponavljali. Katera lastna poznamo, Andreja? 
u: Zemljepisna … 
U: Zemljepisna. 
u: Zemljepisna lastna imena, občna lastna imena. 
U: Ne. Joj, kako nej vam jəz to razložim. Ravno v tem, ne … Tukaj ni … Eno so lastna. Vsa so 
pisana z veliko začetnico. Sej krajevna sodijo sem k zemljepisnim. 
u: Joj. 
U: Kaj še? Osebna. In kaj pa tista gospodarska? Kaj imamo? Gospodarska družba. 
u: Tržna lastna imena? Industrijska lastna imena? 
U: Film Titanik, knjiga Debeluška.  
u: Stvarna lastna. 
U: Neža? 
u: Stvarna lastna. 
U: Tako. Imena stvari. Stvarna lastna. Se pravi imena stvari. Kaj je, Karin? 
u: Ma neč. 
U: Imena hiš, ustanov. 
u: Ja, rəzluožte ji, k nə vej. 
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U: Imena ustanov. Lavričeva knjižnica, ne vem. To je stvar. Kolosej, ne. Se pravi imena stvari, 
lastno ime stvari. Osebna, sem sodijo vsa človeška, živalska, vsi vzdevki. Oseba, osebna. 
u: Ma kej nə vzdevki spadajo pod osebna? 
U: Katera? 
u: Vzdevki osebna. 
U: Ja, sej sem rekla, ne. Tukaj so. Zemljepisna, smo rekli, vse kar najdemo, kje … 
u: Nə zemljevidi. 
U: Na zemljevidu. Pri tem pa je treba pazit ali je iz ene besede ali iz več. Ali je naselbina … 
u: Ti rəzluožim? A je Novo mesto al je Nova Gorica? 
U: Kako boš, napisal, Matic, Novo Gorico? 
u: Obujnu  z veliko. 
U: Kaj pa Novo mesto? 
u: Mesto z malo. 
U: Zakaj? 
u: Ker mesto, trg in n vem kej še … 
Kr  j  meistu … 
U: Mesto, trg, kaj še? 
u: Vas, selo. 
U: Vas, selo pišemo z malo, ker pač pravopis tako pravi. 
u: Kej  j  pa unu, češku al slovašku …? 
U: Tisto pa potem pogledamo, kako ... Ja po našem pravopisu bi z malo. Občna. Občno ime je 
recimo, ne vem, klop, zvezek. Ja, Karin. Copati, luč, bunda. Vse to so občna imena. Splošna imena, 
ne. Tako. In zadnjo ste imeli, itak  zadnja bo ena tvorbna naloga. Nekaj boste napisali. Kaj bo, ne 
vem še. 
u: … opravičilo. 
U: Ali bo opravičilo, ali bo kaj drugega. Torej zdej. Ima kdo kakšno vprašanje do tu? Pššš.  
u: Ta test bo … 
U: Glejte ne pozabit, ne pozabit, pri … Dej, dvigənte roko. Neža in Andreja! Dvigni roko in 
vprašaj! Drugače poslušaj! Če bo besedilo uradno, bomo pozorni na, kaj, Marija? 
u: Vsie pač … Najprej bo uni naslovnik. 
U: Kako bi to zdej z eno besedo lepo povedala? 
u: Oblika. 
U: Na obliko. Že navzven vidiš. Če je ta uradna oblika, ne: naslov, kateri je najprej. Kaj ste včeraj 
pisali? Vaš naslov. Se pravi naslov sporočevalca, naslov naslovnika. 
u: Datum. 
U: Kraj, datum, potem je ime, ne. Se pravi, ne vem, vabilo, prošnja, opravičilo, karkoli že. In ne 
pozabit, tako kot smo se učili. Jaz se držim te oblike, da je potem še nagovor: 
spoštovani/spoštovana, kakorkoli in potem vsebina. Pod vsebino? 
u: Zahvala. 
U: Zahvala. Že vnaprej se Vam zahvaljujem. Ustavta se. Že vnaprej se Vam zahvaljujem, 
kakorkoli. In kaj še? Po … 
u: Pozdrav. 
U: Pozdrav in potem podpis. To je uradna oblika. Neuradna je pa prosto po Prešernu, ampak 
čitljivo, berljivo, vljudno, ne. Kakšno vprašanje do tu? 
u: Zkej  se pa tku  rieče? 
U: Kaj? 
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u: Prosto po Prešernu. Prešeren ni prostu pisu.  
Ja, sam reis. 
U: Poslušte me. Ne vem, Matic. To bi pa jəz zdej morala mal preverit . 
u: Kar dejte, vm dam nalogo. 
U: Aha. Boš ti dobu nalogo. 
Poslušte, na strani sto dvainštirdeset, tri take teste imate za vajo. 
u: Ki ? 
U: Čisto vse, na strani sto dvainštirdeset v delovnem zvezku, da ne pozabim. Sto dvainštirdeset. 
Poglejte si mal. Čisto vse, kar pride v poštev. Kar odpri. 
u: Tu kar zdej? 
U: To kar zdej.  
Sto dvainštirideset. 
Kaj je navodilo? 
Ne še. 
u: Uradno vabilo. 
U: Tako. 
u: Hvala. 
U: Prosim. 
u: Kej  pej j  tu? 
Uradno vabilo je tu. 
U: Predn si to pregledate, jəzt mislim, da boste vi to reševali predvsem danes popoldne, ko se 
boste dali v mir. Ta list. Franci, si ti zgubu? Si ti zgubu? Kdo je zgubu? Na ta list mi prosim 
napište dejavnosti, da jəzt nardim  scenarij, da lahko začnemo vadit.  
Napište skupej. 
Zdej mislim, da gospa Andreja ne bo prov nič si upala, pa dejmo po naše, pomagat s tem njenim 
posnetkom, s tem čebelnjakom. Tko, da prosim, dvigni roko. Jəz sem sama se ukvarjala s tem in 
… 
u: Ste prəgliedli, de sploh predvaja? 
A tu snema? 
Bo pa še enkrat, tretjo uro. 
U: Dobro, dej vprašte, predn zvoni. Kaj ste želeli? Imate dejavnost. 
u: A tu nəs bo predstavla? 
U: Posluši, kaj boš napisal na način, kot se bomo predstavli. 
 
 

Besedilo posnetka številka 10 
 
Razred: 5. 
Predmet: slovenščina 
 
POTEK URE: 
 
U: Dobro jutro. 
u: Dobro jutro. 
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U: … kar odložite. Bomo imeli potem dovolj časa še, da končamo. Danes nadaljujemo z eno 
zanimivo stvarjo, ki nam zmeri povzroči težave, da postanemo lačni. Odprimo naš jedilni list, da 
nadaljujemo. 
u: Kolk  stran? 
U: Kolk  stran? 
u: Oseminosemset. 
U: Nekateri ste mi še nekaj dolžni od zadnjič. A? 
u: Ja. 
U: Si dokončal nalogo? Si zadnjič nekaj plonkal, sem vidla, ja. … te prosim, če greš po mojo 
puščico v knjižnco. 
u: Učiteljica, ma jəz neism znal tega. 
U: Bomo nadaljevali skupaj. Nisi nekaj znal. Bomo potem zdej pregledali nalogo, tako da boš si 
dopisal, kar ti manjka. Izak, tebi bom pogledala skoz prste, ker si včeraj dal en gol. Tko, da te 
bomo dəns opravičli . Še kdo je dolžnik od zadnjič? 
u: Jəzt. 
U: Si nardil ? Ti je uspelo? 
u: Sej sem nərdu  (naredil). 
U: Dobro. Gremo zdej, torej, na nalogo, ki smo jo imeli za domačo nalogo in pregledamo rešitve. 
Kar vzemi si zvezek, v katerih imaš pisne, ker zadnjič potem nismo preverjali zarad … Naloga 
osem, na strani sedeminosemdeset je bila, da pisno odgovorimo na vprašanja. Si ti že uspel …? 
u: … 
U: No, ni problem, sej nekaj smo se pogovarjali tud ustno, tako da … 
u: Sej enajste ni blu treiba. 
U: Ne, sam Fedja … da vas ni motu, k ste pisali spis. 
u: A uosmo (osmo) tud jəz nə znam. 
U: Kako? 
u: A osmo tud jəz nə znam. 
U: Nej ti bo, tebi, k si bil včeraj na tekmi. 
u: J dal gol. 
U: Ti tudi? Ja, čestitam. Ne sam Izaku. Čestitam. 
u: Uan (on) j  podal meni in jəzt ... mu je en podal in … j  uan. 
U: Odlično. Sej jəz sem rekla, da morte zmagat, ni kej. Okej. Podrobneje si oglej razdelek jedi po 
naročilu in reši naslednje naloge. Katere jedi so navedene v tem razdelku? Zdej prej sva mela, 
Fedja me je vprašal, kaj pomeni navedene? Kaj pomeni navedene? Ta beseda je mal taka 
nenavadna, je še nismo srečali. 
u: Kašne jedi so nuotr  dane. Kašne si lohku zbiereš. 
U: Tako, naštete, katere so napisane, katere so naštete, med katerimi jedmi lahko zbiraš, to pomeni 
navedene. Če rečeš, da navedi imena sošolcev, ki imajo, ne vem, modre hlače, našteješ sošolce, ki 
imajo modre hlače. Torej, to pomeni beseda navedene. Sebastjan, kaj si ti odgovoril? Katere so 
navedene v razdelku  mesne jedi? 
u: V tem razdelku … 
U: Ja, povej. 
u: V tem razdelku so navedene mesne jedi. 
U: Ja, pa tukej  pravi, katere jedi. Torej jih morš prov naštet. Zdej pa vsaj ustno jih naštej. A ne, 
mal drugače je razdelek jedi po naročilu. Jedi po naročilu … 
u: Ja, jəz sem se tud mal zmuotu. 
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U: Ja, mal težko vprašanje. Dve sta skupaj, ne. Poglej si razdelek »JEDI PO NAROČILU« in tukaj 
potem povej, kaj so to, mesne ali zelenjavne jedi. Jedi po naročilu. 
u: Mesne. 
Tle piše, katere jedi so navedene v tem razdelku. 
U: Ja, torej. 
u: V razdelku mesne ali zelenjavne. 
U: Ja, ampak poglej prvo vprašanje še. Podrobneje si oglej razdelek »JEDI PO NAROČILU«. 
Torej, zdej gledava tale košček. Ja? In zdej tukej  jih zanima, ali je več zelenjavnih ali so to, torej 
zelenjavne jedi ali so mesne jedi. 
u: Mesne. 
U: Mesne. Torej, naravni zrezek, to je mesna zadeva, dunajski ravno tako, ocvrt piščanec tudi, 
postrv na tržaški način tudi in ocvrti lignji s tatarsko omako. Lignji so tudi mesne jedi. Torej, vse 
jedi so mesne. V bistvu mesne … bi še lahko našteli. Kako bi se torej še lahko imenoval ta 
razdelek? So vse jedi tukaj mesne? 
u: Mesne. 
U: Mesne jedi, jedi z mesom. Nekaj takega, torej. Mesni razdelek. Ampak po navadi ni ne, po 
navadi ne imenujemo tako. Rečejo jedi po naročilu in potem jih naročiš. Odvisno, kaj bi rad. Potem 
imamo novo vprašanje. Iz katerega mesa pripravljajo zrezke? Jasna, lahko ti poveš. 
u: … Dunajski zrezek iz telečjega mesa, iz svinj… 
U: Svinjskega. 
u: Svinjskega. 
In puranjega. 
Iz puranjega. 
U: In puranjega. 
Torej, zdej pa eno vprašanje, mogoče mal, da skočmo mal bolj nazaj. Tukaj so zrezki naravni in 
dunajski. Kakšna pa je med njimi razlika?  
u: Cena. 
U: Ja, tud cena, ampak nekaj drugega je. Tisto glavno, kar je razlika. 
u: … je nenaravni. 
U: Čaki, čaki. 
u: Dunajski se pənira  (panira). 
U: Ja, kaj pa to pomeni, da se panira. 
u: Da daš nuotr  kej, nə primer sir in šunko. 
U: Ne, tisto je pa … tudi na dunajski način, ampak je potem ljubljanski zrezek. 
u: D pənir əš pomeini, de daš najprej v muoko, pole v jajce in pole v drobtine. 
U: Ja. Torej, po domače rečete pohan zrezek, pohani zrezki al pa pohan sir. Torej, na dunajski 
način je zrezek pripravljen, tako da ga paniraš, da ga spohaš. Kaj pa naravni? 
u: Navaden je brez vsega. 
U: Kako ga narediš? 
u: Ocvreš, popiečəš (popečeš). 
U: Ja, popečeš, obrneš, mal posoliš, začiniš in je potem … 
u: … 
U: Ne slišim.  
u: Js sem dala, da se razlikujeta po ceni. 
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U: Ja, ampak tudi bi blo zelo fajn , da si napišemo tudi, da se razlikujejo po načinu priprave. Torej, 
eno je naravni zrezek, ga samo zapečeš, obrneš, začiniš in potem ga lahko že ješ. Dunajski zrezek, 
ga moraš najprej pripravt v moko, še prej začint , v moko … 
u: … 
U: Tisto je pa potem ljubljanski zrezek, daš sir notr , šunko in pa vse skupaj spaniraš, ne. Ja, sej 
sem rekla, da pr  tem poglavju smo vsi lačni potem, ne. V redu, gremo naprej. To smo, aha. Kateri 
dve jedi sta ocvrti? Spet vprašanje. Kaj pomeni ocvrto? Fedja zdej raztura . Povej. 
u: Ocvrto je tistu, ku daš tku  v vle (olje) in təm ga skuhəš rəzpiečəš (razpečeš) təku. 
U: Ne. 
u: Ocvreš. 
U: Ocvreš, ravno to je. Ocvreš v olju. V čem pa skuhaš?  
u: V vodi. 
U: Ja. 
Glej, ocvrt krompirček je, kateri?  
u: Ja tisti … 
U: Vi ga mate radi. 
u: Pomfri. 
U: Krompir, tiste krompirjeve palčke vržeš v vroče olje. Ocvrt krompirček. Kakšen je pa kuhan 
krompirček?  
u: De ga daš v tisto vodo in se ga skuha in puol ga sam stensta. 
U: Iz tega lahko nardiš al pire krompir al daš v solato al kakorkoli. 
u: Jajce se pa n kuha n uəli (na olju).  
U: Jajce se, kaj … Jajce se ocvre? Se lahko ocvre jajca?  
u: Ja, se ga da tku … 
U: Ja, ampak … 
u: Ja, ma j  uəle. 
U: Ja, razen če … 
u: Al  pa mal putra . 
Al  uəle. 
U: No, sej ni nujno, da ocvreš v olju. Lahko tudi v masti. Recimo stare mame verjetno niso 
kupovale olja za pustne krofe, ampak so domačo mast imele. In še zdej pravijo nekatere, da so jedi 
veliko boljše ocvrte v domači masti. Torej, v neki maščobi, ne pa v vodi. Ne, to je razlika. Prej sem 
rekla samo olje, imaš prav, Maruša. Tudi lahko v masti. Al  pa na maslu. 
u: Mi damo maslu. 
U: Recimo jajca, ko si ocvrete, date neko maščobo spodi, ne. Tako, dobro. Kateri dve jedi sta … 
To smo rekli. V čem se ocvrte jedi ločijo od kuhanih? To smo ravnokar … 
u: A nejsmo riekli  … 
U: Ravnokar. Aja. Kateri … Torej, kateri jedi sta ocvrti? A tega nismo še? 
Ocvrt piščanec in … 
u: Ocvrti lignji s tatarsko omako. 
U: Ja. Pa še, v bistvu še nekaj. Dunajski zrezek. Ja, piše samo dva, ampak dunajski zrezek je tudi 
ocvrt. Ne, naravni je pečen, recimo ga na malo maščobe. Ampak dunajski zrezek pa moraš vreči v 
večjo količino maščobe. Torej, tudi dunajski pride not. 
u: … piše glih ocvrti lignji . 
U: Ja, to so hoteli sam, da nas beseda spodbudi, ampak tud dunajski je ocvrt. 
u: Dopišemo? 
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U: Lahko dodaš poleg tega še dunajski zrezek. Zdej se sicer, nekje sem že vidla v trgovinah, piše, 
recimo tud pomfri že narezan in piše za pečenje v pečici, torej təm ni treba prov v olje strest, v 
veliko količino olja. Daš v pečico in pečeš, ne pa ocvreš. Tudi piščanc, dunajske zrezke se da tud 
zdej že v pečici, sam ne vem, nisem še poskusla tistih. Povej. 
u: Mi zej bəl reidnu (redno) kupavamo pomfri, če ga hočmo jest, ma kəšnkrət ga j tata deilu 
tku, de ga j sam nəreizu krompirje v pomfri in pol jih j spieku in tisti so bli bulši ku kupl əni. 
U: Ja, glejte, domač krompir, ko ga sam očistiš, olupiš, narežeš, je veliko bolj zdrav. A veste zakaj? 
To nam je tud gospa zadnjič povedala, ko smo se pogovarjali o prehrani. 
u: … 
U: Ja, pa še neki. Matevž, mogoče ti. 
u: Mi nə njivi prodəjmo krompir in pole kədər nəm ga zmanjka, gremo k noni, k ima novga in 
tistga pole prodəjmo. 
U: Ja. Glejte, tisti krompir, ki ga vi dobite v trgovini v vrečki je že enkrat pečen na hitro. Hitro 
opečen v vročem olju. In vi ne veste, kolkrat  je blo tisto olje že uporabljeno za tisti krompirček. In 
ko je tisti krompirček prvič ocvrt, ni čisto do konca ocvrt, ampak je potem zelo hitro ohlajen in ga 
dajo zmrzənt. Tako da imate vi tisti iz trgovine krompir zelo hitro na mizi. Ga daš v vroče olje 
dve, tri minute in imate že topel krompirček za kosilo. Ampak to pomeni, da je tisto olje, v katerem 
se je prvič pekel tisti krompir … Ker tud piše včasih, predpečen. In potem je v dveh minutah. Ker 
drugače tak surov krompir doma, ko ga nardiš v treh minutah, ga ne boš jedu pomfrija. 
u: V desetih. 
U: Mogoče, edino, veste kateri, tisti, če ga narežeš kot čips. Potem bo v desetih minutah lahko tudi 
to. Čips je hitro narjen, ker je tanek. Ampak pomfri pa ne bo v desetih minutah. Zato bodte mal 
pozorni, raje doma mal več časa si vzemte, pa naredte res tisti pravi krompirček, kot pa tiste 
kupljene stvari. Razen, če je pač sila, taka brzina, da se vam mudi. 
u: Včeri smo bli  n enem rojstnem dnevi in smo jejli  taku, k pač mesu full  nəložijo v kozico in 
pole ukuli  (okrog) in ukuli  dajo v uəgle (oglje). 
Podpeka. 
Ja, podpeka. 
U: Amm, a ste mel kəkšen piknik to? 
u: Ja, sestrična je meila rojstni dan. 
U: To se pa po navadi zunaj je, da se naredi ogenj, da je v bistvu okrog in okrog in posoda tud 
pokrita.  
u: Ja in tud čiəz (čez) dajo. 
U: Ja, ja. To pa se več časa sicer traja, ampak, a je blo v redu. 
u: Tri ure. 
U: Tri ure. 
u: Tri do štiri. 
Loh še več. 
U: Ja.  
u: In tud zelenjavo se da nuotr . 
U: Super, no, vi … Tega js še nisem poskusla, ampak verjamem, da mora bit ena zelo super stvar. 
u: Je full  finu . Dajo tku cejlu unu tku guor čjez. Če j tistu premzlu uəgle, ku tm guri uəgn 
(ogenj), vrže tistu, da mal uəgla. 
U: Še mal, ves čas, da je toplo. 
u: Kozica pa baje, d muora bit full n əluožna. 
Ja. 
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Če nje … 
Tistu pride full  finu. 
U: No, torej js tega sploh ne poznam, tako da boste vi to več vedeli o tem. Še Fedja. 
u: Ena tku muoja, eni muoji  sorodniki tku imjo full  vəliko  kmetijo in tku  uəni (oni) so nəs tku 
povabli, so ubili take majhne piščančke tku  in pol smo jih tku jejli. Ma  so bli  full  fini . 
U: Pa tudi v tem … Kako se reče temu? 
u: Podpeka. 
U: Podpeka. Torej, da se pod ognjem peče. To verjetno zdej iz tega prihaja. Matevž? 
u: Mi iməmo pa tak stroj, k krompir nəreižemo nə kocke in puole se tist stroj … in pole damo 
notr  tiste kocke in damo sam eno žličko uəla in pole se že pječe. Pride full  finu . 
U: Odlično. In ni še tolk  mastno kot pomfri recimo, ne. 
u: Ja. 
U: Verjetno veliko bolj zdrav krompirček, kot pa tisti vse polhno olja. Dobro. Ampak, včasih pa 
paše, ne. Dejmo, gremo mal naprej. Ocvrte jedi se ločijo od kuhanih v tem, da se ocvrejo v olju 
oziroma v neki maščobi, kuhajo pa se po navadi v vodi. 
u: Učiteljica. Ocvrte jedi so bolj mastne od kuhanih. 
U: Kje to? Ja, tudi to, gotovo. Ocvrte jedi so tudi bolj mastne. Kuhane … 
u: V ocvrtih je polno maščobe, v kuhanih … 
U: Ja, tudi to je res. Dobro, še kakšna razlika med kuhanimi in ocvrtimi? Kaj pa je hitreje narejeno? 
Recimo, če sam primerjamo krompir. Je hitreje ocvrt al skuhan? 
u: Ocvrt. 
U: Jəz mislim, da je hitreje ocvrt. Zakaj? Zato, ker je voda, se mora še segret, da se skuha, medtem 
ko olje, daš v vroče olje in je tam v recimo desetih minutah vseeno ocvrto, tista palčka krompirjeva. 
Po navad je ocvrto hitreje narejeno. Glejte, še nekej, včerej ste me spraševali, če sem bla kdaj v 
McDonald'su. Kdo je že bil od vas v McDonald'su? Aha, kar veliko. Kateri … A ste jedli Big Mac 
pa Fish, Cheese burger. Iz česa so tisti zrezki? Kako so narejeni? Tiste, ki dobite not v tem 
sendviču, v hamburgerju?  
u: Jəz sem Chicken burger. 
U: Chicken burger. 
u: Ma nejki  təku obrijejo. 
U: Ne, ne, tisto je kebap. 
u: Pleskavica. 
U: Ne, gremo v McDonald's, smo zdej. Torej, kako so narejeni? Ali skuhajo tiste pleskavice al so 
kot dunajski zrezki ocvrti? 
u: Ocvrti. 
U: Ocvrti so večinoma. Pomfri v McDonald'su je tud ocvrt. Ste že kdaj videli, kako s tako veliko 
košaro vən? Glejte, kok časa je tisto olje tam notr . A veste? Vaša mama ga zamenja za, okej, 
mogoče dvakrat, trikrat lahko ocvre pomfri, potem ga pa zamenja. Təm pa jaz, nisem prav 
prepričana, če to vsak dan zamenjajo. Sej mogoče zamenjajo, da se jəz motim, ampak včasih nima 
dobrega občutka. Tko, da tisto, če bi človk vsak dan jedu … Sem vam govorila o enem 
možakarju? So delali prov raziskavo. En tak zelo zdrav človek, vse brez problemov, so naredili mu 
vse preiskave, kar je mogoče, od krvi, pritiska, ne vem, teža, vse, kar je možno in je bil pač 
spoznan, več zdravnikov je bilo zraven in so rekli, ta človek je zdrav. Brez kəšnih problemov. In 
potem so vse to snemali. In je ta možakar začel vsak dan jest samo to hitro prehrano, to podobno 
hrano, kot je v McDonald'su. In ne vem kok časa je trajala preiskava, ampak čez tist čas, ko je on 
to jedu, tud za zajtrk je šou v McDonald's, za kosilo je šou v Fisher ne vem kaj, ne. Take reči je 
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jedu ves dan. Čez ne vem kok časa je imel vse stvari, ki so jih prej preiskali brez pripomb, je imel 
vse zelo zelo … Al visok pritisk, maščobe v krvi, sladkor. Zənələšč, da je dokazal, da to ni res brez 
škode na človeka, taka hrana, ne. Tako da, veliko veliko več, zdej zmeraj bəl poudarjajo … 
u: Kej je preživu? 
U: Ja, je preživu. Sej potem je spet normalno jedu, sam si kuhu in tako. Ampak hotel je opozorit, 
ker starši, mnogi starši otroke vozijo vsak dan, ker nimajo časa doma skuhat makaronov, jih 
peljejo v McDonald'sa, ker je v desetih minutah, pač takoj pojejo in šibajo naprej. Sej včasih je v 
redu. Verjetno, če bi vsak dan to jedli, ne vem, kaj bi blo. 
u: … 
U: Čaki, čaki sam mal. 
u: A v fritezi piečejo krompir? 
U: Ja, v fritezi. Friteza je zaprta, medtem ko to so odprte take velike posode za olje. 
u: Kej neiste vi riekli , d je ta stric, ku ste vi glihkar riekli , de j prvu provu en tak majhn 
hamburger, pole en tak bel dragocen hamburger in pol en tak full  drag hamburger?  
Full  drag. 
U: Ja. Ma ne, to je blo še nekje drugje nekej, še ena druga stran … 
u: Kolk  so stali več. 
U: Kolk  stanejo, ja. To je blo pa na National Geographic. Tako. Sam to ni blo isto. Ne, najdražji je 
bil ne vem kok, ker je notr  ne vem kakšn kaviar. So notr  še dali in take reči. To je blo pa o ceni 
teh. Sam zdej se ne spomnim več, kakšne cene so ble. Gremo zdej mi mal naprej, da se ne bomo 
preveč v te stvari spuščali. Ali so na jedilniku tudi ribe? Prej je Fedja že pokazal eno navdušenje. A 
so? Katere so?  
u: Postrv na tržaški način. 
U: Ja, postrv poznate vsi.  
u: Ja. 
U: Riba, ki je pač v potoku, jo vidite. 
u: Mi smo zadnič vidli  soško postrv. 
U: Soško? Tukaj v naših potokih? 
u: Ja, ma, təm bəl pr  Uajdušni (Ajdovščini) duol. Eno smo ulovili. 
U: Aha. To je postrv, je sladkovodna riba, ni morska riba. Kaj pa pomeni na tržaški način? Kdo ve? 
u: Zətu, k je nərjena s tržaško. 
U: Ja, ampak mogoče kdo ve, na kakšen način je to. Tržaška omaka. Kdo ve, kəšna je tržaška 
omaka? 
u: … čiesn in peteršilj. 
U: Česn, peteršilj, lahko tud kšne druge začimbe in potem po navadi olivno olje. To je tržaška 
omaka. Torej postrv na tržaški način pomeni, da je verjetno pečena postrv in potem zraven še tista 
omaka s česnom. 
u: Učiteljca, … prerežejo odspodej nje. Kej  se nə da loh tud kej notr? 
U: Tudi, sam potem ni tolk  olja. Potem je bəl gosta. 
u: Daš nuotr  tud, v kəšne ribe de bəl zəčini tistu , kəku j  že … 
U: Ne vem. 
u: Full  nejki dəši (diši) ləpu (lepo) puole. 
U: A, rožmarin? 
u: Ja, ja. 
U: Ja, za ribe, torej začimba, ki je men tud, men osebno najbl  ... Je rožmarin izredno tak, prov 
mora bit  skoraj za na ribe. 
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u: Losos. 
U: Ja, losos tudi. Torej, pojasni odgovor. Smo ravnokar pojasnili. Ali … Na, tud to smo že 
povedali. A je postrv morska ali sladkovodna, smo že rekli.  
u: Sladkovodna. 
U: Sladkovodna, ne. Kaj so pa lignji? 
u: Jəz vem, jəz vem 
U: Čaki. 
u: Morska ... 
U: Povej, kaj si napisal? 
u: Lignji so sluzaste morske živali z osmimi lovkami. 
U: Sluzaste.  
u: Sej so rejs. 
U: Niso ravno sluzaste. Potem ko … Kakšne so to … So to ribe? 
u: Niso. 
U: Niso, ne. Morske živali, niso pa to ribe, ne. To so take živali, ki imajo take lovke in kako vi 
rečete tem ocvrtim lignjem. Kaj so to? 
u: Kalamari. 
U: Kalamari. Ste jih že jedli vsi? 
u: Lignje  zreižejo. 
Ja. 
U: Kalamari so v bistvu njihove lovke, ki so kot neke cevke, potem so pa narezane na kolobarčke. 
u: Po navadi tud lignji  jejo ribe. Ku  mi smo kupli  te ligne v trgovini pač, muoja mama v 
Uajdušni jih j  kupla, smo jih reizəli  in notr  smo dubili  enih tri ribe skor … 
U: Ma mičkne? Majhne? 
u: Ja, mičkne. 
U: Ja. Glejte … 
u: Kej  pa sipa? 
U: Sipa je, mislim, da je v sorodu z lignji. Pa hobotnica je na podoben način, torej take … To so 
glavonožci. Ko imajo v bistvu glavo in potem tiste lovke, ne. Tem se z eno besedo reče glavonožci. 
Povej. 
u: Mi, k smo bli  v Cresi, nje pač. Jəz sem lovila te črne al te sipe, no. In puole so speščle tu, nje. 
U: Barvo. 
u: Ja. In puole sem ulovila s tisto mreižo jo in puole j bla ceila mreiža črna. 
U: A veste, zakaj sipa spusti tisto barvo? 
u: Za zaščito. 
U: Za zaščito, za varnost. Ona se v bistvu s tem, kot da bi se zakrila, kot vojaki, ki se zakrijejo, tisto 
zeleno, da se skrijejo med grmovjem, tako se sipa z barvo brani, potem poskuša pobegnt. Povej. 
u: Enkrat … na Discovery Chanel se rječe smrtonosni ulov, so enkrt  lovili lignje orjake in tisti 
lignji  so ustrlili  tisto črnino vən, če gre tku  nə glavo, morš hitru obrisət, k če nje bo ti kuožo … 
Se bo prov zəčnla lupt  in prov rdieča bla in … 
U: To pomeni, da je tisto barvilo … 
u: Morš hitru obrist duol, k  če nje bo full  pieklu nə glavi. 
U: Torej, splahnt, sčistit, ne. Ja, gotovo ni prov prijetno za nas. Sej se že iz pravljice spomnte, da 
je že pri Mali morski deklici bla hobotnica, ne. Verjetno ni prav prijetno tisto črnilo za … 
Gremo še naprej. Aha. Katera od jedi po naročilu je najcenejša? Pri … jəz imam še vedno ta star 
delovni zvezek. Katera je najcenejša? 
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u: Piščanec. 
U: Ocvrt piščanec. In koliko piščanca mislite, da dobite za to ceno? 
u: En kuos. 
Dva kuosa. 
Tizga celga velizga. 
U: Verjetno … da piše tukaj, ocvrt piščanec je verjetno cel. Včasih dobite pol piščanca pečenga pa 
ocvrtega, včasih dobite samo ocvrte piščančje nogice … 
u: V Fami, če nročiš puohn sir, ti dajo dva. 
U: Dva, torej dva kosa pohanega sira. Torej, verjetno pri tem piščancu, je cel piščanec. In če dobiš 
celega piščanca, verjetno en povprečen človek, ga ne more pojest, razn če ni prav majhen 
piščanček. Tako da, to je verjetno bolj družinsko kosilo. Naročiš piščanca, potem pa še pomfri 
zraven al pa solato. Ready, stedy. Gremo naprej, naloga osem pregledana, nalogo devet smo že 
končali včeraj. Kje smo zdej naprej, kjer je luknja. 
u: Nismo vsi štirnjast . 
U: Enajst ste ustno al ste pisno? 
u: Ste rekli, de tisti ku nejsmo pisno, de ustno. 
U: Tisti, ki ste bili na nastopu v Vipavi, smo rekli, da kr  samo ustno. Gremo zdej skupej sam 
ustno še ponovit. Torej, zdej gledamo tisti razdelek, brezalkoholne pijače in odgovorimo na 
vprašanja, kar ustno. Katere vrste pijač ponuja gostilničar? Gremo kar po vrsti. Matevž, boš lahko 
ti? Katere vrste pijač ponuja gostilničar? 
u: Brezalkoholne.  
U: Samo brezalkoholne. Ali ponuja tudi pivo, Laura? 
u: Ne. 
U: Ne. Zakaj pa ne? Kaj misliš? 
u: Zərəd tega, kr  j  brezalkoholna pijača. 
U: Ja, torej … 
u: A nejsmo tu že enkrt?  
U: Smo. Nismo še vsi skupaj, pa nekaj jih je manjkalo. Kateri vrsti soka bi lahko naročili? Andraž? 
u: Gosti sadni sok in bistri sadni sok. 
U: Ja, v čem pa se ločita, Ana? Eva, pardon. 
u: Ja, da se gosti sok se ne vidi skuzi … 
U: Kaj pa bistri? 
u: Je pa tak … ku voda. 
U: Torej bistri, če ga daš v kozarec, vidiš skozi, podobno, mal bolj temno kot voda recimo, medtem 
ko gosti sok pa ne vidiš skozi na drugo stran, ne. Tako. Katere vr… Aja, pa še nekej smo rekli 
zadnjič, ko smo se mal o tem že pogovarjali. Tud kolk  je gost, ne, tisti bistri bəl hitro steče kot 
voda, gosti sok pa je bəl kot olje, bəl počasi teče. Katere vrste čaja imajo?  
u: Sadni, kamelični, šipkov, lipov in metin. 
U: Zakaj pa tukaj metin napisan z malo? 
u: K  j  tu rastlina. 
U: Ker je to rastlina. Če bi bil Metin šal, od neke punčke z imenom Meta, bi bilo z veliko. Meta kot 
pa rastlina, je pa to metin čaj, kamilični čaj in podobno, ne. Kaj pa voda? Kateri vrsti vode lahko 
naročiš, Fedja? 
A, kaj piše? 
u: Ma ki sem zej jəzt? 
U: Brezalkoholne pijače smo. Kr povej. 
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u: Ma nje təm. 
U: Maruša lahko … Na jedilnem listu, tam kjer maš zdej roko. 
u: Gosti sadni sok … 
Voda. 
U: Kako, nisem razumela? 
u: Navadna voda. 
U: Ampak piše kateri dve vrsti vode? 
u: In Radenska. 
U: A, tako je. 
Torej, Radenska je tudi voda. V čem se pa loči? 
u: Z mehurčki. 
U: Tako je, z mehurčki. Pa še nekej. Radenska smo rekli ima tud neke minerale, neke zdravilne … 
u: Kej nima tud donat. 
U: Tud donat. Donat ima še več. To je tisto, kar smo se zadnjič še smejali. Za prebavo, za hitro 
dirkanje. Potem ne bomo zdej še enkrat ponavljali. Gremo … Maruša, naslednje vprašanje. Koliko 
soka, kokte in radenske dobiš za napisano ceno? Koliko soka dobiš v ceno? 
u: Dva decilitra. 
U: Kaj pa kokte? 
u: Dva decilitra. 
U: In radenske? 
u: Dva decilitra. 
U: Torej, kozarec tak, za dva deci. Za koliko je kava brez smetane, tukaj je napaka, cenejša od tiste 
s smetano? 
u: … en evro? 
U: Brez smetane je nič triinosemdeset. S smetano je ena sedemnajst evra. Kdo je to že zračunal? 
Urban, lahko ti poveš? Povej, Fedja. 
u: Širintrisi ət. 
U: Česa? Klobas. 
u: Centu. 
U: Centu. Za štirintrideset  centov je dražja tista s smetano kot pa brez smetane. In … Prosim? 
u: Ma tle kr  piše, pr  kavi, kava s smetano in ta čaj, nə piše dva decilitra. 
U: Aha. Kava, nič ne piše, kolk  pa smetana nič ne piše koliko. Zakaj mislite? 
u: En lončk. 
U: Torej, skodelica, ne. To je nekako, v gostilnah je neka skodelica, ki je za kavo, ne. 
u: Učiteljca, loh rečeš al velika al pa mala. 
U: To je. Ampak moraš prav posebej povedat, da ti dajo v veliko posodico, skodelico, kjer ti dajo 
več mogoče mleka, ker imaš tako veliko skodelico, ne. Drugače je pa klasična, ne. Klasična kava je 
pač tista v skodelici, če ste vidli  včeraj na izletu, ko smo pač učiteljice imele tam, tiste, ne. Torej, 
moja domača kava gotovo ni tok majhna. Jəz doma nardim  tak lonček, kot imate vi za čaj. Pol 
kave, pol mleka. Povej. 
u: … 
U: Ne slišim te. 
u: Bel kratku … bel taku. 
U: Aha, eni rečejo tudi kratka kava in dolga kava, tudi ja. Kratka kava je pa še manjša skodelica. 
Ampak tista je zelo taka močna. Tko, da pravijo, da te kar … ne. Majhna skodelica … Tud turška 
kava, recimo ne, al pa, ko boste šli na izlet v Sarajevo, tam imajo drugačne posodice. Tam dobiš 
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kavo v taki džezvi in potem imaš majhno posodico, tako, da si rečeš, sej to loh jəz naenkrat spijem. 
To je taka, kot bi en požirk  mal večji nardil . Ampak maš v džezvi, da si potem še enkrat natočiš 
pa še enkrat. Tako,da tam počasi uživaš tisto kavo, ampak se ti ne sme muditi, ne. Morš počasi 
uživat. Torej, kava je različna od tega, dolga kava je pa taka, da dajo mal več vode skozi tisti 
aparat. Tako da tista, je pa ni tolk  močna, no, je bəl taka po domače švoh. In še zadnje vprašanje. 
Starši so ti dali petdeset centov. Katero pijačo lahko za ta znesek naročiš? Čaki, zdej gremo po 
vrsti. Zadaj so na vrsti. 
u: Vodo al pa radensko. 
U: Voda, radenska. Kolk  ti pa zmanjka? Za sadni sok sploh ni, za kokto še mənj . Tako da tukaj 
drugega kot vodo ne morš pit . V redu. Zadnjič smo tud mal opozorili glede cen pijače v gostilnah, 
ne. Tako da, jəz kot mal šparovn človek, vas opozarjam, da v gostilni so pijače kar drage. Za ceno 
v gostilni enega kozarca pijače dobite v trgovini lahko pol litra al pa še več, ne. Bodite pri tem kar 
mal občutljivi. Naloga dvanajst. Ste to že kej reševali? ... včeraj. Potem bi jo kar skupaj. Katera jed 
z jedilnega lista je najdražja? Dejmo najprej poiskat najdražjo jed z jedilnega lista. 
u: Dunajski zrezek. 
U: Dunajski, kar napiši na levo stran dunajski zrezek. Smo na kratko, ne bomo odgovore s celimi 
danes. Najdražja jed dunajski zrezek. Kar napiši. Pa še vprašanje. Je dunajski z veliko ali z malo? 
u: Z veliko. 
U: Zakaj? 
u: Kr  je poimenovan po meisti. 
U: Po mestu. Ampak pa je to … 
u: Tle piše. 
U: Təm piše dunajski, kr  so təm pač v jedilnem listu, drugače dunajski zrezek to ni kot ne vem, z 
veliko začetnico, zato ker je na Dunaju. To je pridevnik, zrezek, ki je pripravljen na dunajski način. 
u: Ja, ma se glih zəčne dunajski … 
U: Ja, se glih začne, zato je velika začetnica tu. Drugače pa ni treba, to je pridevnik. Dunajski 
zrezek najdražji, kaj pa najcenejše na tem našem jedilnem listu? 
u: Voda. 
U: Ja, ampak katera jed, ne pijače. 
u: Priloge.  
Jota. 
U: Ja, vse, ampak mora biti jed.  
u: Pole nə veim. 
Ocvrt piščanec. 
Priloge. 
U: Ja, priloge so najcenejše. Tud js imam tukaj v starem delovnem zvezku. Priloge so najcenejše, 
ne. In spodi še napiši. Dunajski zrezek stane … Napiši spodaj pod dunajskim zrezkom ceno. 
Priloge so pa evro šestdeset. A je šest evrov devetdeset prav? 
u: Ja. 
U: Zdej pa tole. Gremo pa na pijačo. Ja, mi smo imeli bl poceni, ne. Še bolj poceni, kot smo bli  
dogovorjeni. 
u: In še bolj poceni. 
… 
U: Ja, ja, se mormo zment. Bom gospe Marjani rekla. Niti rekla ji nisem, sorry, ne.  
u: Kaj? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

182 
 

U: Dejte me spomnt, ko bom šla na malco, da jo opozorim, prov. Ob kateri pijači je zapisana, 
torej smo pri pijači, najvišja cena? 
u: Čaj. 
U: Čaj. Fedja, kako je blo na tvoji zabavi s čajem? Si imel čaj? 
u: Nje. 
U: Si mi reku, da pridem na kavo. Sem rekla, da pijem sam čaj. 
u: A, nje nje. … 
U: Ni blo? Je blo več stvari? 
u: … 
U: Ja, nisem mogla, veš. Se opravičujem. Ampak res mi ni zneslo. Katera je pa najnižja cena?  
u: Voda. 
U: Spodaj še napiši, kakšna je cena. Čaj je evro petnajst. 
u: Evro petindvajst. 
U: Aja … Voda pa … 
u: Petinštirideset centov. 
U: No, zdej pa sam za sekundo poglej pri vodi. Koliko pa vode dobiš za to ceno? 
u: Dva deci. 
U: Dva deci. 
u: Ja, ma tu ni neč. 
U: Ja, lej, neč. To je skoraj petdeset centov. Za en kozarc vode, mislim, lepo prosim, ne. Kako se 
lahko v gostilni znajdeš, da boš prišel …? 
u: Greš do pipe v stranišču. 
U: Tudi, no. 
Da lahko rečeš natakarju, če lahko en kozarec vode iz pipe, ne. 
u: Kej pa, če rieče ne? 
U: Če pa reče ne, pa reči, oprostite, potem pa grem pa na stranišče. Verjetno ne boste tega rekli. 
Sem vam enkrat povedala, kako je blo v neki diskoteki na Obali. 
u: Nje. 
U: Veste, so imeli v straniščih samo toplo vodo. Tudi, za roke umivat topla voda. 
u: Pr nəs … 
U: A veste zakaj?  
u: Ztu, kr de si neiso lədje (ljudje) hodili točt vode v stranišče. 
U: Točno tako. Zato, da so prodali več pijače. Ker pač, ko plešeš, si žejen in potem so več pijače 
prodali, ker tople vode ne moreš pit, če si žejn. Že tko ne moreš pit  tople vode, razen če je notr  še 
mal čaja, ne. In zato, da so imeli večjo prodajo, so v kopalnicah imeli povsod torej toplo vodo, tako 
da ni bla za pit. 
u: Kar nejki . 
U: Kar nejki , ja. In potem, ko je pa bla ena punca, se je mislim, da zarad mamil. Ekstazi je ena 
pijača, ki ti da tok energije, da plešeš, plešeš. Sploh ne čutiš, da si utrujen in je ena punca, mislim, 
da celo umrla, dehidrirala, ker je tolk  plesala in ni pač pila. Noben ni na to pomislu. In je niso 
rešili, kljub rešilcu, takojšnji pomoči, je niso rešili, ne. Tko, da take stvari so občutljiva stvar. Ni 
slabo imet s sabo v torbici, ne pervol za perilo, kot so zdej te reklame, ampak pol litra vode, ne. 
u: Seveda, oprana s pervolom … 
U: In to najbolj hecno, če je to moški. Uuu, a imaš novo srajco. Ne. Seveda je nova. Ne, oprana je s 
pervolom. Lepo vas prosim. Dobro. Naloga trinajst. Katere jedi z jedilnega lista pa bi si ti izbral za 
kosilo? Zdej bom pa dala dve minuti časa. Izberi si svoje kosilo. Lahko narediš najdražje, 
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najcenejše, najbolj zdravo, najmanj zdravo … Glavna jed je to, recimo, kar naročiš. Al  pripravljene 
jedi al pa po naročilu. To so glavne jedi. No, da vidimo, kakšne jedilnike bomo danes imeli. Glavna 
jed. 
u: Ki  j  glavna jed? 
U: Glavna jed, dejte si təm označit , so jedi po naročilu ali pripravljene jedi. To je nekako za 
glavno jed. 
Jan … Zdej on razmišlja, kaj bi si on rad privoščil. 
u: Nje, uona je že. 
U: Aja, si že. Kaj bi ti za kosilo? Bom še jəz tuki … juhco. 
u: Ma kej je glavna jed? Tu tle? 
U: Aha təm zgorej pa prpravljene  jedi lahko.  
u: Prov, Fedja, slišimo. 
U: Vidva … Fedja pa Maruša. Dej no, ma ne. 
u: In kej, če nə maramo solate? 
U: Je pač brez solate. 
u: … brez čiesna. 
O šit. 
U: No, to pa h kosilu ne paše. Kdo se javi, da prebere svojo? Svoj izbor. Prosim, Izak. 
u: Jəz bi juho gobovo. Pol glavno jed to postrv, ribo in zravn bi pomfri, pol solato zeleno, sladico 
sladoled al pa palačinke z nutelo.  
U: Izak, če bi bil ti moj mož, bi imela skor enako kosilo, veš. Ja, res. Zelo malo sprememb. Nik, 
kaj bi ti si zbral? Še nisi? Te počakamo še mal? No pa dej. 
u: Jəz bi imel juho, govejo juho … 
U: Nisem razumela. 
u: Govejo juho. 
U: Govejo. 
u: Dunajski zrezek, pražen krompir, zelena solata in sladoled al pa sadna kupa. 
U: Mmm. Urban, kaj bi ti? 
u: Jəz bi juho, govejo. Glavno jed bi dunajski zrezek, prilogo pomfri. Solate nə bi. Jn (in) sladico 
sladoled al pa palačinke. 
U: Aha. Zala, kaj bi ti jedla? 
u: Juho bi govejo. Glavno jed ocvrt piščanec, prilogo pražen krompir, solato mešano in sladico 
sladoled. 
U: Sladoled, mmm. Kaj pa Zala? Lara? Še nisi? Še razmišljaš. Maruša? 
u: Juho bi gobovo juho. 
U: Tud jəzt. 
u: Pole bi ocvrti lignji  s tatarsko omako, široke rezance, zeleno solato, palačinke z nutelo ali 
čokoladn sladoled. 
U: Fedja. 
u: Okej. Js bi z juho govejo juho, dunajski zrezek, pomfri, solato, zəlieno (zeleno) solato in sladico 
sadno kupo. 
U: Ana? 
u: Jəz bi juho bi govejo, glavna jed ocvrti lignji s tatarsko omako, prilogo pražen krompir, solato – 
zeleno solato in sladico sladoled. 
U: Kaj pa Eva? 
u: Jəz bi juho gobovo, glavno jed dunajski zrezek, prilogo pomfri, solato nobeno in … 
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U: Solato itak  nobeno, ker mi ne jemo solate. 
u: In sladico sladoled. 
U: Sladoled. Kaj pa Andraž? 
u: Jəz bi juho govejo, glavno jed ocvrt piščanc, prilogo pomfri, solato zəlieno, sladico sadno kupo. 
U: Mmm. Dobro. 
u: Jəz bi govejo juho, postrv, pomfri za prilogo, solato nobieno, sladico palačinke. 
U: Tud ti bi loh bla v naši družini. A ne, Izak? Zelo podobno. Mi bi kar v eni familiji to uredili. 
Matevž, kaj bi ti jedel? 
u: Jəz bi jov juho govejo, glavno jed dunajski zrezek, prilogo – pomfri, solato – zeleno solato, 
sladico sadno kupo al pa palačinke z orehi. 
U: Aha. Jasna, kaj bo na tvojem jedilniku? 
u: Jəz bi jejla govejo juho, dunajski zrezek, pomfri, paradižnikovo solato in palačinke s čokolado. 
U: To sem bla skor stoprocentna, da boš povedala. In še Sebastjan? 
u: Govejo juho, z glavno jed dunajski zrezek, pole prilogo pomfri, pole za solato sem dal tudi 
paradižnik in sladico sadna kupa al sladoled. 
U: Ja, odlično. Ste mogoče že medtem ko ste … 
u: Kej pa vi, učiteljca? 
U: Jəz bom zelo podobno kot je Izak ali kot Lavra: gobova juha, glavna jed postrv, pomfri, mešana 
solata pa sadna kupa. Aja, Lara, ti še nisi. Oprosti.  
u: Juho, gobovo, postrv. 
U: Postrv, o! 
u: Pomfri, zelenjave nə bi, razn če bi ble kumare. 
U: Ja, ma jih ni, ne. 
u: In sladoled. 
U: Sladoled? 
u: Al pa sadno kupo.  
U: Aha, torej tud ti greš v našo družino. No, ja. To smo tisti, ki smo na ribe mahnjeni. Prosim, če 
izračunate, koliko bi stalo vaše kosilo. Gremo po vrsti. 
u: Petnajst evru siedmindviedəsət. 
U: Kdor je že, naj pove. Dvigni roko, pa da te vidim. 
u: Sedmnajst evru štirsiət. 
U: Dvanajst? 
u: Sedemnajst. 
U: Sedemnajst, uu. Fedja? 
u: Petnajst evru siedminštiersiət. 
U: Tvoje.  
u: Petnajst evru in siedm. 
Trinajst evru. 
U: Aha. Torej, ti si zaenkrat najnižja cena. 
u: Štrnajst centu, štrnajst evru in siedminšiesiet centu. 
Dvanajst evru dəviesət. 
U: Dvanajst. Aja, ti nimaš solate. Že to … Tisti, ki, ja, sevede, ne. Tud Urban bo mel nižjo ceno, 
ker solate ne je. Brez zelenjave, ja, ja. Matevž, kok maš? 
u: Osemnajst … 
U: Uuu, to je pa zdej, mislim da najvišja cena. 
u: Kolku ? 
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U: Osemnajst, pa še mal. Ja. 
u: OMG . 
U: Torej, glejte, za eno kosilo. Zdej pa dejte mal, spet bom jəzt … 
u: Sedmnajst siedminštiersiet. 
U: Sedemnajst sedeminštirideset. Zdej pa mal pomisli, koliko bi dala tvoja mama, če bi šla v 
trgovino po enga piščanca, pa po kilo krompirja, pa recimo, da bi še skuhala … Okej, zdej recimo 
… Al pa še neko solato. Kolk bi dala? 
u: Desiet evru. 
U: Recimo deset evrov bi dala za celo družino za kosilo. Za naše kosilo, tud za moje, k je blo 
petnajst evrov, bi blo pa petnajst za enega človeka, ne. Torej tud na ta način je zelo v redu, da vaše 
mame doma kuhajo, da greste za nek praznik ven. Ampak finančno, če hodiš vsak dan ven, recimo 
… Eno prijateljico sem imela, zdej se ne vidiva več, ker je drugje v službi. Ampak ona je rekla, da 
s fantom, ko sta bla pač še fənt pa punca, potem sta se poročila, da že ko sta bla fənt pa punca, sta 
hodila vsak dan na kosilo ven. To pomeni v neko restavracijo. Zdej se da, sej je v »Šparu« tud 
poceni kosilo, ampak potem sta izračunala, kolk  ogromno denarja sta porabila. In potem sta počasi 
začela mal razmišljat , da če hočeta onadva hišo zidat, da bo treba mal prešparat, ne. Mal  
privar čevət denarja. In sta potem nehala hodit ven, sta si kupovala stvari in sta si doma kuhala in 
sta prišla počasi do stanovanja in zdej sta pa že v hiši. Torej, dolgoročno je ta zadeva, restavracija 
bom rekla, kar zelo draga stvar. Povej. 
u: Sem šou jst v eno restavracijo, ku j bla v Srbiji in təm j təm, sem si jəz nruoču eno tako veliko 
porcijo dunajskega zrezka. Jəz sem mislu, de bo taka sreidna. In tista porcija sam šiest evru. 
U: No, to je bla recimo zelo ugodna, ne. Zelo ugodna. Glejte, gospod Gregor, ga poznate, naš 
učitelj, je bil, en njegov prjatu  se je čez nekaj časa poročil in je svoje prjatle  povabil, sam fante, 
na fantovščino. Ampak niso nardil  piknika, kot po navadi tukej , ampak so šli v neko restavracijo v 
Italiji, tukej  nekje v Gorici. Jəz ne poznam teh krajev tolk , da bi lahko vedela. V restavracijo, kjer 
so že znano zelo velike porcije in so bili sami fantje tam. Torej, če se je tist ženu in gospod Gregor 
je velik fənt, sami veliki fantje, ne, pri mizi. In potem so naročili vsak svojo jed. So imel pač 
jedilnik, ne vem, jəz pač dunajski, jəz bom to, jəz bom to in tako. In je rekla tista natakarca. A ste 
vi prepričani, da boste to pojedli? Ne, tko kot vsak svoje naročil. Ja, normalno, mislim, ne, sej smo 
ja možaki, ne. Potem pa v redu, ne. In potem je šla in potem je prnesla krožnike in dunajski zrezek 
ni bil tak al pa tak, ampak je bil TAK. 
u: Aa. 
U: In nekdo je naročil prav to, kar je nekdo prej reku – pohan sir, ne. Ni bil to en košček al pa še 
en košček, ampak je bil tak, tak, tak. Enih pet kosov. Nekdo je pleskavice in čevapčiče naročil. Tak 
krožnik. In veste, kaj so fantje naredili. Povprečno vsak je pol porcije pojedel. Pol porcije jim je pa 
zavila za domov in se jim smejala, a boste pojedli, a, sem vas vprašala. In pravijo, nismo vedli, da 
so to tolk  velike porcije. Fantje so pol porcije svoje lepo zavili in so šli potem še nekam na eno 
pijačo in je bla dolga, dolga tista fantovščina in zjutraj za zajtrk so pojedli drugi del večerje. 
u: O bed. 
U: Torej, zdej ne me vprašat, kətera restavracija je to, ampak to je nekje v Gorici, nekje blizu 
Gorice. Torej, jəz se bojim, da vi təkr ət, če smo takrat jedli pico vsak pol, da bi təm mogoče trije 
eno porcijo šli. Tako. Spodi imate nega fantička, ki ima verjetno en zelo dobr razlog … 
u: Učiteljca dejte še une, k so zdej zračunali, kolk  so … 
U: Aja. Koliko še vəm stane kosilo? 
u: Meni štirnajst  evru siedmindevetdeset. 
U: Štirnajst  sedemindevetdeset. 
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u: Jəz sem že, sam nejki  bi poveidəla. 
U: Povej. 
u: Mi gremo pa, kədr  gremo z družino recimo vn, nje, gremo v Pigal. 
U: Ki  pa je to? 
u: Təm kəmər je kazino. 
U: Aha, to je v Gorici. 
u: Nje, v Uajdušni. 
U: Ja, je v Ajdovščini kazino?  
u: Ja, zravn banke. 
Nasprot banke. 
U: … Ja, ne poznam. 
u: In təm imš pole čebelico Majo, čebelico Majo al pa Popaja nje. In čebelica Maja je dunajski 
zrezek, pomfri, juha in solata in vse skəp (skupaj) pride piət evru piedəsət. 
U: No, to so take … 
u: Kej  pa Popaj? 
U: Kaj pa Popaj? Je pa bolj za fante. 
u: Špinača … 
U: Pire krompir. Bolj taka … Dobro. 
u: Učiteljca, men j pršlu petnajst siedmindviesət. 
U: Še komu? Nismo vprašali za ceno. 
u: Petnajst pietinštiersət. 
U: Ja. 
u: Jəz sem rieku … 
U: No, še Izak. 
u: Mi griemo zmierm z murja, griemo zmerm v eno restavracijo. Nə vem, pridejo tak krožnik … 
in z vsie skupi, z cejlo družino, k mi smo itak skor  niti pol nismo pojejli , k j pršlu tolk , smo dali 
sam štirdeset evru. 
U: No, štirdeset evru za celo družino, to je deset, ne pet vas je. To je osem evrov, tudi ni taka huda 
reč, ja. 
Pol pa sploh, če je dobro. Sebastjan. 
u: Trinajst siedm. 
U: Trinajst sedem. Kdo je imel, torej, najnižjo ceno, tisti, ki ste anti solatniki. Anti solatniki in 
najvišjo ceno je Matevž. Čak, Matevž, kaj si ti že takega. Še enkrat preberi, kaj si ti izbral. 
u: Ma j əz sem dal palačinke al pa sadno kupo za sladico … 
U: Aha, si oboje štel. No, tukaj je potem razlog. Ja, sej provzaprov, če si zelo zelo lačen, sej po 
navadi nisi, ampak lahko tudi dve sladici, ne. Najprej palačinke, potem pa si naročiš še sadno kupo. 
u: Veiste, ki  so … 
U: Ne vem. 
u: Nə Nanosi v tistmu, pr  Abrami. 
U: Ja, zanimivo. Ne poznam. Gremo na stran devetinosemdeset. Besede v oklepaju postavi v 
pravilno obliko. Spet vam dam minutko. Poskusi sam. Pa če končaš nalogo petnajst, poskušaj pravo 
besedo obkrožit , ne. Minutko, mislim, da bo čisto dovolj. 
u: Kej muormo sam nəpisət prov? 
U: Aha. Pravilno obliko postaviš. 
Tretji je najtežji, kolikor se spomnim. 
Težka naloga? 
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u: Muormo  tud obkruožt? 
U: Ja, naloga petnajst lahko še obkrožiš pravilno obliko. Vsak … je en zapis praviln,  en pa 
nepraviln. 
Premalo spal? 
Fedja, da ne bo spet Ana kriva, če boš ti narobe prepisal. 
u: Sej … 
U: Zadnjič je bla Maruša, zdej bo pa Ana. Si od nje prepisal al pa boš prepisal. Evo, Fedja, tistga 
ne morm pozabit. Včeraj sem še učiteljicam na izletu povedala. 
u: Ojej. 
Ma kej? 
U: Maruša … da sem narobe napisal. 
Ja, zakaj si pa poslušal. Odgovoren si ti. Ja, težila ti je. To je pa to. Glede na to, da ni tvoja žena, ni 
treba, da jo prov poslušaš, pa ubogaš. Ko bo pa žena, jo boš moral pa ubogat. To pa. Če bo. Ne, 
Maruša. Lahko preverimo zdej stvari? Kdo se javi danes, da dobimo s … 
u: Jaz. 
U: Prosim, Fedja. Prvo. 
u: Štrnajsto al petnajsto? 
U: Štirinajst. 
u: Okej. Danes sem si za kosilo naročil krvavico s kislim zeljem. 
U: Kislim zeljem. Ja. Eva, prosim. 
u: Krvavice so bile nadevane z rižem. 
U: Ja. Če je kdo napisal z rižom, naj lepo popravi. Včasih je bla reklama. Kako je že bla? Ene 
čokolade so ble … 
u: A … 
U: La la la rižom … Kaj je bla nekaj takega. Prov z rižom so zapeli. Pa ni prov. Z rižem. 
Ja, naprej. Pazi, ta je najtežja. 
u: Posladkal sem se z vanilijevem sladoledom. 
U: Še enkrat bolj jasno. 
u: Vanilijevem. 
U: A-a. Vaniljevim. 
u: Vaniljevim. 
U: Vaniljevim. 
u: … sladoledom in sirovim zavitkom. 
U: Ja, zdej tisti pač. Jəz pač sem prej delala v šoli, kjer so bili tudi ljudje, ki niso znali slovensko. 
A veste, kako so to prevedli? Kako so to recimo rešili? Posladkal sem se z vanilijovim, vanilijovim 
sladoledom in sirovim zavitekom. 
u: Zavitekom. 
… 
U: Ja, sej Samanta tud tako reče. Torej, mi že slišimo, da ne moreš rečt zavitekom. Oni pa tega ne 
slišijo, ker pač nimajo od rojstva slovenske besede. Zavitkom, zavitkom. In še Lara, prosim. 
u: … s toplim metinim čajem. 
U: Lahko mal volumen bəlj  na glas. 
u: Pogrel sem se s toplim metinim čajem. 
Metinim. 
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U: Metinim čajem. Ja. Pa metinim ni z veliko, ne. Ker to ni tisti čaj, ki ga Meta pač, ampak je meta 
kot rastlina. Še naloga petnajst. Izredno težka naloga. Sebastjan, lahko prvi stolpec kar prebereš. 
Pravilno. 
u: … Golaš, golaŽ.  
U: Ne, sam povej, katera je tam pravilna in poudari ž na koncu. Kako preverimo, če je to prov? 
Mama je pripravila makarone z golašem al z golažem? 
u: Ž. 
golažem. 
U: Ž. Naprej. 
u: Jetrca. 
U: Z enim ali z dvema e-jema?  
u: Enəm. 
U: En e. Zakaj ni jeterca? 
u: Ztu, kr j čudnu. 
U: Čudno, a ne? Ampak tukaj jetrca so z enim e-jem. Naprej. Lahko Jasna še. 
u: Riž. Z ž-jem. 
U: Spet zakaj? Ne vem. Imel sem rižev narastek, ne pa rišev narastek. Pa ti je takoj jasno. 
In še … 
u: Postrv. 
U: V. Rečemo postru. Torej, postrv, postrv. Ampak zakaj v napisana, ni pa u, če ga rečemo? 
Imel sem kosilo s postrvjo. Ne pa s postrujo. Prov težko povemo. 
u: Sam če bi blu postru, bi rekli … 
U: Ja, bi rekli postru, ja. Postrv. Tudi, glej, tudi ni postrv, ampak je postrv. Na ə, na tisti polglasnik, 
ne. Dobro. Zdej pa gremo mal na svinjsko zadevo. Povej, Matevž. 
u: Svinjski zrezek. 
U: J. Zakaj pa j? 
u: Svinja. 
U: A veste, kako … Hm, zdej si ne upam zapet, kr  me snemajo. Poznate tisto pesem od Adija 
Smolarja? Na, na pijana, že spet si nažgan.  
u: Boste puole, prov. 
U: Ja.  
u: A, a, a! 
U: Poznate? Domača naloga: izobrazi se na področju Iztoka Mlakarja in Adija Smolarja. 
u: Sej nəm boste puole zəpuojla. 
U: Ne bom, ne bom. 
u: Jəz sem mislu, da je svinjski, ker je svinja. 
U: Ja, sej je prov. 
u: Svina pijana. 
U: Gremo še. Matevž! Matevž, še drugi par. Katera je pravilna beseda? 
u: Lignji. Z j-jem. 
U: J. Lignji. Zakaj je j? Zato, ker niso imeli druzga dela, ne. 
u: … 
U: Ne, ne, ne bom. 
Lavra, nadaljuj še zadnji dve. 
u: Sladoled je z d-jem. 
U: D. Zakaj? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Andreja Pregelj; diplomsko delo 

189 
 

u: K nə muore bit  sladolet. 
U: Ja, lahko je. Zdej če greš, v prvem. No, v prvem še ne znajo pisat, v drugem, boš videla. Imam 
rada sladolet. Kako vi veste, da to ni t? 
u: Sladkala sem se s sladoledom. 
U: Sladoleda nisem imela. Sladoleta nisem imela. 
u: Sladoleti. 
U: Sladoleti so mi všeč. A, a, čudno. In še zadnja, Lavra.  
u: Palačinke z čokolado. 
U: Z čokolado? 
u: Ne. 
S čokolado. 
U: S pa z. Ta suhi škafec pušča. S č. Z čokolado se ti zlomi jezik. S. Torej, desna izbira je pravilna. 
Zdej prosim, če mi lahko prebereš še, kaj pravi … To je anekdota, to ni hec. V tistem modrem 
besedilu. Francoski novinar Veron je v restavraciji naročil. 
u: Ki ? 
U: Natakar. Ja, nimate vi. Star delovni zvezek, zato pa imam jaz več kot ti. Torej, francoski novinar 
Veron je v restavraciji naročil. »Natakar, prinesite mi porcijo pravopisnih napak.« »Tega pa žal 
nimamo, gospod«, odgovori natakar. »No, zakaj so pa potem na jedilnem listu?« 
Ne, na jedilnem listu so pa napake. Glejte, zanimivo, ne. Tako modro besedilo, nimate, ne. 
u: Ma dejte našga prebrət. 
U: No, zdej bom pa še. Ššš. Še nalogo šestnajst bomo rešili, potem bomo pa šli na spodnji štos. V 
naslednjih besednih zvezah podčrtaj pridevnike in na črte spodaj napiši ali so to vrstni … 
u: … 
U: No, potem pač označi spodaj. Ja, kako, da nimaš? Črte, spodaj. 
u: A tu. 
U: Dobro. Napiši, torej podčrtaj najprej pridevnike. Pridevnika prideneš k nekemu samostalniku in 
označi … 
u: Kəteri so že, svojina. 
U: Svojilni, lastnostni in vrstni. 
Kdor to razume je easy, kdor pa še ne razume, je pa mal little difficult . 
u: Svojilni, vrstni … 
In? 
u: Lastnostni. 
U: Ja. 
A, plonkamo nazaj. To, glejte jəz vam svetujem, da te stvari ne pozabljate, ker to bodo v šestem 
zahtevali, da to znate, ne. V sedmem. Podčrtaj in spodaj napiši, katere vrste pridevnik je. Če bi 
razumu. Kakšen? Kateri? Čigav? A je goveja juha kakšna ali katera, katere vrste juha? 
u: Katere vrste. 
U: To je, kateri pridevnik. 
u: Vrstni. 
U: Vrstni. Vroča juha. Katera juha, kakšna juha ali čigava juha? 
u: Lastnostni. 
U: Lastnostni. Napiši. Sploh še nisi podčrtal pridevnikov. Ne, təm. To.  
u: A bomo meili naravoslovje? 
U: Še spis do konca bomo pisali. Ja, ja. Izak, danes še ve ne, glede na to, da je včeraj blestel s 
svojim golom, je čist razumljivo. Sam … tu imaš tri pare besed. 
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u: Ma kej nej … 
Ja. 
U: Ja. Na golu se je dolgočasil in je reku, da bi lahko skoraj bral knjigo zravn. 
u: Je rjeku trener, de zadnje štiri minute bo dal igro za hec in pole sem dal gol. 
Jure. In kej j dal? In j branu kej? Ma če nej … Neismo pršli nit du gola. 
U: Če bi lahko zadremal təm na golu. To pomeni, da se je vse dogajalo pr unmu golu, vse, kar se 
je dogajalo. Dobro, kje smo ostali. Andraž, lahko ti? Goveja juha, kateri pridevnik. 
u: Vrstni. 
U: Ja. Pa katera beseda je pridevnik? 
u: Goveja. 
U: Goveja. 
Naprej, Eva. Katera juha? Vroča? 
u: Lastnostni. 
U: Tako. In še Ana. 
u: Babičina juha. 
Babičina je svojilni. 
U: No, zdej pa še tisti štos spodej. 
Za posladek bi pa zavitek. 
Katerega pa? 
Jabolčnega. Kakešn pa je? A je dober?  
Priporočam višnjevega, ta je še boljši. 
Nisi rekla, da si na dieti. 
Kdo je to izjavil? 
u: Muož. 
U: Mož, ne. 
u: Sej tle kaže … 
U: Ja, to bi moralo bit  … Mislim, da je mož to rekel. Zdej, glede na to, da je bilo zelo prijazno, ta 
… ni bil ravno takten. Se spomnite tistega primera, ko sem povedala … 
Ja, ne, gostilničar gotovo ni reku tega, ker je to mənj biznisa, ne. On pa želi prodət. Ena punca je 
šla z mojim bratom, pa še ena družba h Marjanci na en čvek in potem so naročili pijačo in sladice 
in ona je rekla: »A lahko, prosim, kavo z natrenom? Hujšam.« No, potem tisto kavo z natrenom 
prinesejo, pravi: »No, pa še eno tortico, prosim.« 
u: Ja. 
U: Zala, lahko zdej, koliko je ura?  
u: Štirintriset . 
U: Štirintrideset , torej dragi moji fantje in dekleta. Bomo jutri še končali. Hvala lepa in gremo na 
malico. 
 

 


