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POVZETEK

V diplomskem delu so predstavljeni rezultati analize zapisanih navodil razrednih in

predmetnih učiteljev osnovne šole. Iz analize 46 kontrolnih nalog ali učnih listov učiteljev

izhajajo ugotovitve, katere napake se pojavljajo pri pisanju navodil in ali so te napake odvisne

od stopnje izobrazbe, števila let delovnih izkušenj in študijske smeri učiteljev. Ugotovljeno je

bilo, da večina učiteljev v kontrolnih nalogah ali učnih listih naredi 2 napaki ali več, torej so v

večini jezikovne napake. Ugotovljeno je bilo tudi, da razredni učitelji naredijo manj napak kot

predmetni, da učitelji z visoko stopnjo izobrazbe naredijo manj napak kot učitelji z višjo

stopnjo in da razredni učitelji z manj delovnimi izkušnjami naredijo manj napak kot razredni

učitelji z več delovnimi izkušnjami.

Ključne besede: učiteljeva navodila, razredni učitelji, predmetni učitelji, kontrolna naloga,

učni list, jezikovne napake



ABSTRACT

This diploma thesis presents the results of the analysis of written instructions of class and

subject teachers of elementary school. From the analysis of the 46 control tests or worksheets

of teachers, derive conclusions, which errors occur when writing instructions and whether

these errors depend on the level of education, number of years of work experience and study

programme of the teachers. We found that the majority of teachers in the control tests or

worksheets make two or more mistakes, so the majority of those are language errors. It was

also found that class teachers make less mistakes than subject teachers and that those teachers

with a high level of education make fewer mistakes compared to teachers with a post-

secondary level and that class teachers with less work experience make fewer mistakes than

class teachers with more work experience.

Key words: teacher's instructions, class teachers, subject teachers, control test, worksheets,

language errors
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1 UVOD

Od učiteljev v slovenskih šolah se pričakuje, da imajo izmed več vrst zmožnosti tudi dobro

razvito sporazumevalno zmožnost v slovenščini, tj. da sprejemajo besedila (poslušanje ali

branje) in tvorijo besedila raznih vrst (govorjenje ali pisanje). (Bešter idr. 2000: 27) Med te

zmožnosti spada tudi zmožnost dajanja govorjenih in zapisanih navodil učencem. Navodila

učiteljev so pri pouku zelo pomembna. Morajo biti razumljiva, jedrnata, jezikovno pravilna

ipd. Ko jih učenec sliši/prebere, mora takoj vedeti, kaj se od njega zahteva oz. pričakuje. Na

tak način dosežemo, da so dejavnosti pri pouku izpeljane pravilno.

Med študijem in na pedagoški praksi sem se velikokrat srečala z navodili učiteljev pa tudi

sama sem izrekla že veliko navodil za delo. Ugotovila sem, da to ni lahka naloga in da se

moram na dajanje navodil pripraviti. Ker menim, da so navodila zelo pomembna, sem se

odločila, da v diplomskem delu analiziram zapisana navodila učiteljev. Učitelji pišejo

navodila mdr. v kontrolnih nalogah in na učnih listih.  Zanimalo me je, ali so njihova navodila

jezikovno pravilna oz. katere so najpogostejše napake v njih.

V teoretičnem delu predstavljam temeljne strokovne pojme, povezane s temo diplomskega

dela. V empiričnem delu pa analiziram zapisana navodila učiteljev v kontrolnih nalogah in na

učnih listih ter jih primerjam glede na to, ali na jezikovno pravilnost vplivajo študijska smer

učiteljev, stopnja izobrazbe in število let delovnih izkušenj.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 SLOVENŠČINA KOT URADNI JEZIK V REPUBLIKI SLOVENIJI

Slovenščina je v Republiki Sloveniji državni jezik; to pomeni, da predstavlja celotno

Slovenijo kot samostojno državo. Pri ustnem in pisnem sporazumevanju ga uporabljajo

državni organi (predsednik republike, vlada, parlament itd.) in tudi državna himna se poje v

slovenščini. (Bešter idr. 2000: 14)

Slovenščina pa je obenem tudi uradni jezik Republike Slovenije; to pomeni, da uradovanje v

državi poteka v slovenščini. V slovenščini morajo biti javni napisi, imena podjetij in javni

oglasi; »slovenščina je jezik politike, množičnih občil, znanosti, šolstva, kulture …« (prav

tam)

V 11. členu Ustave Republike Slovenije (Ustava 1991) je zapisano: »Uradni jezik v Sloveniji

je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna

skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina.«

2.2 SLOVENŠČINA KOT UČNI JEZIK V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ker je slovenščina v Republiki Sloveniji uradni jezik, ima v šolah vseh stopenj več vlog

(Vogel 2008: 118):

 je prvi (materni) jezik in drugi jezik (jezik okolja) njenih prebivalcev,

 je učni jezik,

 je učni predmet.

Slovenščina je za večino učencev prvi/materni jezik, torej tisti, ki se ga naučijo najprej, »ga

najpogosteje in najbolje uporabljajo ter se z njim identificirajo.« (prav tam) Za otroke

pripadnikov manjšin in za Rome ter priseljence je slovenščina drugi jezik.
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Pouk v šolah v Sloveniji poteka v slovenščini, izjeme so šole z italijanskim učnim jezikom, v

katerih je slovenščina učni predmet, in dvojezične šole v delu Prekmurja, v katerih sta učna

jezika slovenščina in madžarščina.

12. člen Zakona o javni rabi slovenščine (2004) govori o rabi slovenščine v vzgoji in

izobraževanju:

»(1) Na območju Republike Slovenije vzgoja in izobraževanje v javno veljavnih programih,

od predšolske stopnje do univerze, potekata v slovenščini. (2) Raba tujih jezikov v vzgoji in

izobraževanju je dovoljena v skladu s področnimi predpisi, ki urejajo dejavnost vzgoje in

izobraževanja.« Slovenščina pa je v OŠ in SŠ tudi učni predmet z največjim številom ur.

2.3 SPORAZUMEVANJE

2.3.1 KAJ JE SPORAZUMEVANJE

»Ljudje si neprestano izmenjujemo sporočila oz. se sporazumevamo: ko se pogovarjamo, drug

drugemu pišemo, beremo knjige ali časopise, poslušamo radio ali gledamo televizijo.« (Vogel

idr. 2007: 23)

Sporazumevanje je torej izmenjavanje besedil med ljudmi. Zajema najmanj dve osebi, in sicer

tistega, ki govori ali piše, in onega, ki posluša ali bere. Je najpogostejša in verjetno tudi

najpomembnejša oblika družbene dejavnosti. Sporazumevanje obsega sporočanje ter

sprejemanje in razumevanje besedil. (Križaj Ortar idr. 2011: 29)

2.3.2 SPOROČANJE

Sporočanje je dejanje sporočevalca. Ta govori ali piše, kar pomeni, da tvori besedilo v

slušnem ali vidnem prenosniku. (Bešter idr. 2000: 28)
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Dejavniki sporočanja po M. Bešter idr. (2000: 28) so:

 okoliščine

 namen

 tema

 jezik

 prenosnik

 besedilo

2.3.2.1 OKOLIŠČINE

Oseba, ki sporoča, je sporočevalec oz. tvorec besedila. Vsako sporočanje je namenjeno

naslovniku. Ko sporočamo, upoštevamo kraj in čas sporočanja. Doma npr. govorimo drugače

kot v avtobusu, na igrišču drugače kot na pokopališču … (prav tam)

Okoliščine sporočanja so odvisne tudi od tega, kdo sporoča in komu sporoča. Če npr. otrok

sporoča materi, uporablja drugačne jezikovne prvine, kot jih uporablja npr. zaposleni v

pogovoru s svojo vodjo.

Kadar pri sporočanju govorimo o okoliščinah, imamo v mislih sporočevalca, naslovnika ter

kraj in čas sporočanja. (prav tam)

2.3.2.2 NAMEN

»Sporočevalec sporoča z natanko določenim namenom/ciljem, torej zato, ker želi pri

naslovniku nekaj doseči.« (Bešter idr. 2000: 29) O nekem filmu lahko npr. pripovedujemo z

namenom, da bi poslušalec spoznal filmsko zgodbo, ali ga ocenjujemo, da bi poslušalec o

njem sodil enako kot mi sami, lahko pa poslušalca tudi pozivamo, da naj si film ogleda.

(Vogel idr. 2007: 39)
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2.3.2.3 TEMA

Vsako besedilo ima temo in vsebino. Tema je to, o čemer govorimo ali pišemo, vsebina pa to,

kar o tem povemo. Sporočevalec naslovniku pripoveduje o čem, ga kam vabi, mu nekaj

obljublja. Temu pravimo, da ubeseduje prvine predmetnosti. (Bešter idr. 2000: 30)

2.3.2.4 JEZIK

Besedila tvorimo z besednim jezikom, ki ga spremljajo nebesedne prvine. Pri govorjenju so to

glasnost, hitrost, melodija govora, mimika, kretnje, drža telesa ipd., pri pisanju pa so to

oblika, velikost črk, slike, fotografije, preglednice ipd. Za uspešno sporazumevanje je zelo

pomembno, da sporočevalec in prejemnik obvladata isti jezik. (prav tam)

2.3.2.5 PRENOSNIK

Besede izgovarjamo ali zapisujemo. Po zvočnem valovanju se prenašajo do poslušalčevega

ušesa, po svetlobnem valovanju pa do bralčevega očesa. Zvok je slušni, svetloba pa vidni

prenosnik. (prav tam)

Človek najprej govori, kasneje pa se nauči tudi pisanja. Slovenci pišemo od leve proti desni.

Naša pisava je glasovna. (prav tam: 34, 35)

2.3.2.6 BESEDILO

Besedilo je zadnji od šestih dejavnikov sporočanja in je pravzaprav to, kar pri sporočanju

nastaja. Vsako besedno sporočilo še ni besedilo.
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Besedila so le tista besedna sporočila, ki so (Križaj Ortar idr. 2011: 74):

 smiselna (imajo prepoznaven namen in temo),

 sovisna (posamezni deli besedila so med seboj logično in slovnično povezani),

 zaokrožena (tvoriti morajo vsebinsko in oblikovno celoto).

2.3.3 NAČELA USPEŠNEGA SPOROČANJA

Vsak sporočevalec želi pri naslovniku nekaj doseči. Da bo to tudi dosegel, je v precejšnji meri

odvisno od tega, kako temeljito se bo pripravil na sporočanje in ali med sporočanjem

upošteva načela uspešnega sporočanja. (prav tam: 46)

Če želimo biti pri sporočanju uspešni, moramo po M. Križaj Ortar idr. (2011) upoštevati

naslednjih 6 načel:

1. Sporočamo z jasnim namenom.

2. Sporočamo le o tem, kar dobro poznamo.

3. Upoštevamo okoliščine sporočanja.

4. Upoštevamo prvine in pravila danega besednega jezika.

5. Upoštevamo oz. posnemamo značilno zgradbo izbrane besedilne vrste.

6. Upoštevamo prednosti in pomanjkljivosti prenosnika.

Načela moramo upoštevati tudi pri dvosmernem sporazumevanju.

2.3.3.1 Sporočamo z jasnim namenom
Sporočamo z natanko določenim namenom/ciljem, zato,

 »da bi naslovnik vedel to, kar vemo mi,

 da bi nam naslovnik verjel,

 da bi naslovnik o čem sodil tako, kot sodimo mi,

 da bi naslovnik doživljal kaj tako, kot to doživljamo mi,

 da bi naslovnik storil določeno nebesedno dejanje ipd.« (Križaj Ortar idr. 2011: 48)
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Sporočevalec izrazi namen na neposredni ali posredni način.

Neposredno ga lahko izrazi s t. i. performativnim glagolom, s samostalnikom oz. pridevnikom

iz tega glagola ali pa z nekaterimi slovničnimi ali glasovnimi prvinami, npr.: Kajenje

prepovedano! (Križaj Ortar idr. 2011: 48)

Sporočevalec svoj namen lahko izrazi tudi posredno. To naredi tako, da uporabi jezikovne

prvine, ki jih naslovnik ne pričakuje, in ga s tem nekako zavede. Če je naslovnik takega

načina sporočanja vajen, mu razumevanje sporočila ne povzroča težav. Posredni način

posredovanja sporočila je vljudnejši, sporočevalec pa ga včasih uporabi tudi zato, ker želi

prikriti svoj pravi namen, npr.: Oprostite, ali imate mogoče uro? (prav tam)

Na kateri način bo sporočevalec izrazil svoj namen, je odvisno od prejemnika. (prav tam)

2.3.3.2 Sporočamo le o tem, kar dobro poznamo
Temo, o kateri želimo govoriti ali pisati, moramo dobro poznati. Če je ne obvladamo, si

najprej izpopolnimo znanje z opazovanjem, branjem strokovnih knjig, učenjem in

razmišljanjem. Pazimo na to, da sporočamo samo resnične podatke. Če nismo prepričani o

resničnosti podatkov, ta dvom naslovniku povemo/napišemo. (prav tam: 49)

2.3.3.3 Upoštevamo okoliščine sporočanja
To pomeni, da upoštevamo naslovnika, in sicer njegovo starost, izobrazbo, poklic, znanje

jezika, čustveno stanje, družbeno razmerje do nas ipd. Prav tako upoštevamo naslovnika pri

izbiri načina izrekanja svojega namena, pri izbiri teme, pri odločitvi, kako nadrobno bomo

govorili ali pisali, pri razvrščanju podatkov in pri njihovem ubesediljevanju. Pozorni smo tudi

na to, da je besedilo jedrnato in živo. (prav tam: 50)

2.3.3.4 Upoštevamo prvine in pravila danega besednega jezika
Besedilo mora biti jezikovno pravilno, torej tvorjeno z besedami in po pravilih slovenskega

knjižnega jezika. Sporočanje mora biti slovnično in pravorečno oz. pravopisno pravilno, tj. v
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skladu s pravili, ki so zapisana v slovničnih, pravorečnih in pravopisnih priročnikih

slovenskega knjižnega jezika.

V večpovednih besedilih smo pozorni na to, da ne ponavljamo besed in stavčnih vzorcev ter

da so povedi logično povezane. Prav tako pazimo tudi na to, da bo besedilo dovolj razumljivo

tudi naslovniku, ne samo nam. (prav tam: 55, 56)

2.3.3.5 Upoštevamo/posnemamo značilno zgradbo izbrane besedilne vrste
Besedila iste vrste imajo značilno zgradbo, to pa mora sporočevalec dobro poznati. Besedilne

vrste, pri katerih mora sporočevalec upoštevati značilno zgradbo, so npr. opis, življenjepis,

opravičilo, zapisnik, strokovni članek, referat, seminarska naloga, strokovno poročilo itd.

(prav tam: 57)

2.3.3.6 Upoštevamo prednosti in pomanjkljivosti slušnega oz. vidnega prenosnika
Toporišič (2000: 704, 705) pravi, da če je sporočilo slušno oz. govorno, je naslovnik moral

biti kje v bližini, saj doseg govorjene besede ni velik, lahko pa se neznatno poveča s

spreminjanjem jakosti govorjenja do stopnje vpitja. Za vidna sporočila pa pravi, da se lahko

shranjujejo za dlje časa in so se v zgodovini tudi poljubno prenašala iz kraja v kraj

(babilonske ploščice, egipčanski papirusi …).

Zapisana sporočila berejo posamezniki, zato lahko hitrost branja prilagajajo hitrosti svojega

dojemanja. Prav tako se lahko zmeraj znova vračajo k težavnim mestom.

Pisana beseda ne dovoljuje ponavljanj, zarekanja in zahteva brezhibno izpeljavo enkrat

izbranega skladenjskega vzorca. Pisni (pa tudi slušni) prenosnik mora sporočajoči dobro

poznati, da njegovo sporočilo pride čim kakovostnejše do naslovnika. V prenosniku se

pojavljajo t. i. razni šumi, ki motijo sporočanje. Pri zapisanem besedilu predstavlja šum npr.

nerazločna, premajhna pisava, premajhna razlika v barvi papirja in črk itd. (prav tam: 706)

Pri govorjenju sta govorec in poslušalec v neposrednem stiku. Govorec vidi poslušalca, torej

vidi njegov odziv na govorjenje, zato lahko vpliva na to, da bo sporočanje potekalo čim

učinkoviteje (kaj doda, ponovi, pove glasneje/tiše, kaj vpraša ipd.). Poslušalec torej s svojim

nebesednim in besednim odzivanjem neposredno vpliva na nastajanje besedila. Tudi
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poslušalec gleda govorca in iz njegovih nebesednih spremljevalcev govora govorjenja

ugotavlja njegovo razpoloženje (ali je živahen, pust, prijazen, nesramen, glasen, tih ipd.)

Govorjenje pa ima to pomanjkljivost, da je minljivo. Kar izgovorimo, sproti izginja. (Križaj

Ortar idr. 2011: 58)

Zapisano besedilo za razliko od govorjenega ne nastaja pred bralcem, temveč ga pisec napiše

že prej. Pisec in bralec nista v neposrednem stiku, zato se pisec besedila ne more sproti

prilagajati naslovniku. Ker zapisano besedilo ostane na papirju ali v elektronski obliki, ga

lahko tvorec pozneje še popravi, dopolni, skrajša ipd. Sprejemanje zapisanega besedila ni tako

naporno kot sprejemanje govorjenega, saj se bralec lahko sam odloči, kdaj in kako hitro bo

bral, besedilo lahko prebere večkrat, si kaj podčrta ipd. Tudi pri pisanju posegamo po t. i.

nebesednih spremljevalcih pisanja (ločila, števke, grafi, preglednice, risbe, fotografije itd.) in

tako naredimo besedila zanimivejša, razumljivejša in nazornejša. (prav tam: 57, 58)

Kadar pišemo enogovorna besedila, moramo biti pozorni na več stvari (prav tam: 59):

 Besedila morajo biti napisana na čistem, nezmečkanem, navadno belem papirju

A4-formata.

 Če je besedilo pisano na roko, mora biti rokopis razločen, če ga tipkamo, mora biti

pregledno.

 Paziti moramo na preglednost zapisanega. To pomeni, da upoštevamo prostorsko

razvrstitev besedila, uporabo različnih pisav in njihovih velikosti in uporabo robov.

 Za lažje razumevanje besedila lahko uporabljamo tudi nebesedne prvine, to so

preglednice, grafi, fotografije, slike ipd. Tako naredimo besedilo zanimivejše,

razumljivejše in nazornejše.

2.4 SPREJEMANJE

»Sprejemanje besedil je dejanje prejemnika. Prejemnik sprejema besedilo, poslano po

slušnem ali vidnem prenosniku, torej ga posluša ali bere; pri tem lušči iz njega bistvene

podatke in prepoznava sporočevalčev namen.« (Bešter idr. 2000: 57)
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Sprejemanje je zapletena in naporna miselna dejavnost. Poslušalec oz. bralec ne razume

vedno vsega, kar mu sporočevalec sporoči, ali pa sporočilo razume drugače, kot je to mislil

sporočevalec. K boljšemu razumevanju besedila vodita motiviranost poslušalca za

poslušanje/branje (ker bo dobil koristne informacije) in dejstvo, da sporočevalec pri tvorjenju

besedila upošteva naslovnika. (Križaj Ortar idr. 2011: 60)

2.4.1 POSLUŠANJE

Najpogostejša oblika poslušanja, ki se pojavlja tudi v šoli, je poslušanje z razumevanjem. Pri

tem smo uspešni, če to, kar slišimo, razumemo in uskladimo z razumskim in izkušenjskim

svetom. Prav tako moramo slišano znati kritično ovrednotiti. (prav tam)

Temeljni namen poslušanja je razumevanje besedila in pomnjenje novih spoznanj. Ali bomo

ta cilj dosegli, je odvisno od naše priprave na poslušanje in od dejanj, ki jih opravljamo pred

poslušanjem, med njim in po njem. (prav tam: 61)

2.4.1.1 Pred poslušanjem
Pred poslušanjem se seznanimo z osnovnimi podatki o govorcu, temi in besedilni vrsti, pri

čemer odmislimo svoje predsodke do govorca, teme ali besedilne vrste. Razmislimo o tem,

kaj pričakujemo, se umirimo in namestimo tako, da bomo lahko slišali govorca in videli

njegovo ponazorjevalno gradivo. Pripravimo si tudi različne pripomočke, ki nam bodo v

pomoč pri poslušanju, to so papir, svinčnik … (prav tam: 62)

2.4.1.2 Med poslušanjem
Med poslušanjem zbrano in tiho poslušamo govorca in opazujemo nebesedne spremljevalce

govora. Ves čas razmišljamo o slišanem in to povezujemo s svojimi pričakovanji in

predznanjem. Zapisujemo si pomembne podatke, vprašanja, pripombe ali tisto, česar ne

razumemo. Po vnaprejšnjem dogovoru lahko med govorjenjem dvignemo roko in vprašamo

nerazumljive stvari. Ne motimo ostalih poslušalcev in govorca in se odzivamo na govorčeve

pozive. (prav tam)
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2.4.1.3 Po poslušanju
Po poslušanju sodelujemo v pogovoru o slišanem. Svoje zapiske preletimo in jih po potrebi

dopolnimo in uredimo. Poslušano besedilo obnovimo tako, da izdelamo povzetek v obliki

miselnega vzorca, preglednice itd. in to tudi ubesedilimo. Na koncu razmišljamo o

dejavnostih pred poslušanjem, med njim in po njem in presodimo, kako smo bili pri tem

učinkoviti. S tem nadgrajujemo strategije poslušanja in strategije učenja iz govorjenih besedil,

te pa moramo razvijati in uriti pri vseh šolskih predmetih. (prav tam)

2.4.2 BRANJE

Branje je prav tako zahtevna dejavnost, ki je ne usvojimo le z opazovanjem, ampak z

večletnim sistematičnim učenjem. Dober bralec je tisti, ki je zmožen kritičnega branja in se

zna iz zapisanih besedil učiti. Vseh besedil pa ne beremo na enak način. Kako bomo brali

dano besedilo, je odvisno od namena branja. Glede na bralčev namen ločimo tri osnovne

načine branja oz. bralne tehnike. To so informativno branje ali branje s preletom, selektivno

ali diagonalno branje in podrobnejše ali študijsko branje. (prav tam: 64, 65)

Kot pri poslušanju so tudi pri uspešnem branju pomembne dejavnosti pred branjem, med njim

in po njem. Dejavnosti so podobne kot pri poslušanju, v marsičem pa se od njih tudi ločijo.

(prav tam: 69)

2.4.2.1 Pred branjem
Pred branjem se seznanimo s podatki o piscu, temi in besedilni vrsti in to povežemo s svojim

predznanjem. Odmislimo svoje predsodke do pisca, teme in besedilne vrste. Razmislimo o

svojih pričakovanjih in si pripravimo pripomočke za lažje spremljanje besedila, npr. pisalo.

Umirimo se in namestimo tako, da bomo zapisano besedilo dobro videli in ga v miru prebrali.

(prav tam)
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2.4.2.2 Med branjem
Med branjem zbrano sledimo besedilu. Razmišljamo o prebranem in to povezujemo s svojim

predznanjem in s svojimi pričakovanji. Če česa ne razumemo, branje prekinemo in

nerazumljivi del ponovno preberemo. Prepoznavamo bistvene podatke in si jih podčrtamo ali

izpišemo. Prav tako označimo njihovo povezanost. Zapišemo si neznane besede in vprašanja

ter pripombe. (prav tam)

2.4.2.3 Po branju
Po branju preletimo svoje izpiske in jih dopolnimo in uredimo. Izdelamo povzetek v obliki

miselnega vzorca, preglednic itd. O prebranem se pozanimamo še v kakšnem drugem viru ali

pa se pogovorimo s kom, ki je že prebral dano besedilo. Nato zopet popravimo in dopolnimo

svoje izpiske oz. svoje razumevanje besedila. Pri tem vrednotimo učinkovitost, ustreznost,

razumljivost, zanimivost, jezikovno pravilnost besedila … Besedilo obnovimo tako, da

preglednico, miselni vzorec ubesedilimo. Na koncu razmišljamo o dejavnostih, ki smo jih

izvedli pred branjem, med njim in po njem, in o njihovi učinkovitosti. Tako nadgrajujemo

strategije branja in učenja, kar je ravno tako kot pri poslušanju pomembno pri vseh učnih

predmetih. (prav tam)

2.5 PEDAGOŠKI GOVOR

Govor v razredu je posebna vrsta govora, ki se imenuje pedagoški govor. Sestavljata ga

spoznavni in odnosni govor. Spoznavni govor se nanaša na tisto, kar učenci spoznavajo (učno

vsebino), odnosni govor pa je tisti, v katerem dajemo navodila, sporočamo želje, hotenje,

upanje itd. (Kunst Gnamuš 1992)

Pedagoško sporazumevanje obsega dve razmerji – spoznavno in medosebno ali družbeno.

Družbeno ali medosebno razmerje povezuje udeležence sporazumevanja (učitelj v razmerju

do učenca). Znotraj tega razmerja nastaja odnosni govor. Pri tem je ključnega pomena

učiteljeva zmožnost vživljanja v učenca, saj je sporazumevanje mogoče le, če učitelj upošteva

učenca, tj. njegove želje in hotenja, pot spoznavanja nove vednosti pa prilagodi njegovim

razvojnim in individualnim potrebam. (prav tam: 25, 26)
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2.5.1 SPOZNAVNI GOVOR

Spoznavni govor je tisti del pedagoškega govora, ki se nanaša na učno snov. To je govor

stroke in znanosti, od katere se razlikuje naše vsakdanje sporazumevanje. Vsakdanje

sporazumevanje namreč vodi zakon želje in učinka, govor znanosti pa se nanaša na tvorjenje

vednosti in utemeljevanje, ki zagotavlja resničnost trditev. (prav tam: 43)

Ko učitelj poučuje, uporablja strokovni jezik. Pri tem mora paziti, da snov učencem predstavi

na zanimiv in njim razumljiv način. Strokovne trditve uvaja tako, da upošteva razmerja med

teoretičnimi trditvami in zgledi oz. primeri. Strokovni govor v razredu je treba utemeljiti,

pokazati njegovo uporabo na praktičnem področju, učenca pa motivirati (npr. z uporabo

zanimivih slik, grafov, fotografij …). (prav tam: 45)

2.5.2 ODNOSNI GOVOR

Razlog za pogoste težave v pedagoški praksi je nerazločevanje odnosnega in spoznavnega

govora. Učitelj z odnosnim govorom v razredu učence spodbuja k sodelovanju, se obrača k

razredu kot celoti, sprašuje po soglasju in spodbuja medosebno pomoč namesto

tekmovalnosti. Namera odnosnega govora je usklajevati tok zavesti, doseči menjavo idej ter

povzročiti zaželeno dejavnost učencev. To pomeni, da naj bi pouk potekal kot vodeni

pogovor. Gre za povezovanje spoznavnega govora stroke z govornim položajem v razredu.

(prav tam: 27)

»Odnosni govor oblikuje družbeni okvir spoznavanja: povezuje udeležence pogovora, njihove

čutne, miselne in govorne dejavnosti, ustvarja bližino ali razdaljo, enakovredna ali

neenakovredna razmerja, tekmovalnost ali sodelovalnost, z njim se učitelji in učenci skušajo

poistovetiti z drugimi udeleženci ali pa izrazijo razliko.« (prav tam)

Proces spoznavanja se z odnosnim govorom povezuje z družbenimi odnosi. Učenec na tak

način pridobiva spoznanje o sebi in na podlagi tega oblikuje samopodobo, ki lahko njegove

zmožnosti spodbuja ali duši. Tako se oblikuje celovita zgradba učenčevega uma, ki je veliko
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več kot samo čista vednost. To je razlog, da odnosni govor obravnavamo skupaj s

spoznavnim, kajti le tako se bo učenec razvil v celoto. (prav tam)

2.6 NAVODILA UČITELJEV

Del pedagoškega govora so tudi navodila učiteljev, ki jih ti dajejo učencem.

Glede na sporočevalčev namen so navodila pozivna besedila – učitelj (sporočevalec) želi, da

bi učenec (naslovnik) naredil to, kar želi učitelj, npr. Izračunaj. Učitelj učencem pogosto

zastavlja tudi vprašanja, tj. tvori poizvedovalna besedila, vendar z njimi ne želi, da bi mu

učenec povedal nekaj, česar sam ne ve, ampak preverja njegovo znanje, torej on že pozna

odgovor, npr. Kaj je klasicizem?

Glede na prenosnik so navodila (in vprašanja) govorjena ali zapisana.

2.6.1 NAVODILA UČITELJEV V KONTROLNIH NALOGAH

Učitelj po navadi preveri znanje učencev s kontrolno nalogo, ki sestoji iz več zapisanih

nalog – glede na učne cilje, ki jih želi preveriti. Učitelj mora napisati navodila (in vprašanja) v

kontrolni nalogi tako, da jih bodo učenci razumeli in znali nanje pravilno odgovoriti. K temu

veliko pripomore tudi jezikovna pravilnost navodil (in vprašanj).

O. Kunst Gnamuš (1986: 62) je v svojem delu Razumevanje in tvorjenje besedila napisala:

»Razumevanje navodil je pomembna sestavina sporazumevalnih dejavnosti v šoli.« V

raziskavi je ugotovila, da prav dobri in odlični učenci razumejo navodila veliko bolje in v

povprečju dosegajo najmanj za 30 % boljši uspeh. Razumevanje gotovo ni posledica boljšega

uspeha, ampak ravno obratno: bolje razumejo, lažje se učijo in zato dosegajo boljši učni

uspeh. Že zaradi samega razumevanja besedil so v veliki prednosti. Z manj truda bodo dosegli

lepši uspeh.
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Analizirala je nekaj navodil učiteljev. Pravi (prav tam), da navodila zahtevnostno stopnjujemo

na naslednjih sestavinah besedila (primer s področja matematike):

1. Poimenovanje likov; liki morajo biti poimenovani neposredno. Zahtevnost naloge lahko

tudi stopnjujemo, npr. s kopičenjem podatkov, ki so izraženi kot razmerje (majhen – velik).

2. Izražanje zahtevane dejavnosti; zahtevnost navodil lahko stopnjujemo tudi v okviru

izražanja dejavnosti, ki jih mora učenec narediti. Od učenca zahtevamo opravljanje enega ali

več dejanj. Ta so izražena na več načinov:

a) Zaporedje med navodilom in dejavnostjo se spremeni z veznikom preden: Preden

boš naredil dejanje 2, naredi dejanje 1.

b) Začeti opis dejavnosti pretrgamo s protivno ali vzročno vpeljano omejitvijo:

Podčrtaj trikotnike, ampak samo tiste, ki so v krogu.

3. Poseben primer je razumevanje veznika ne samo, ampak tudi. Ta je zapleten zaradi tega,

ker napoveduje zajetje obeh omenjenih sestavin, čeprav je med njima nepričakovana zveza.

Nekaj primerov težjih navodil učiteljev po O. Kunst Gnamuš (1986):

 »Preden boš povezal s črto krog in trikotnik, obkroži vse kvadrate, ki niso veliki.«

Analiza: Naloga je zelo zahtevna. Težka mesta so veznik preden, veliko zahtevanih dejanj,

zaimek vse in posredno poimenovanje (ki niso veliki).

 »Napravi v vse kroge križ, toda najprej v enega od trikotnikov.«

Analiza: S protivnim veznikom toda je pretrgan opis usmerjene dejavnosti.

 »Podčrtaj trikotnik, v katerem se ne nahaja samo krog, ampak tudi zvezda.«

Analiza: Učencem dela razumevanje zveze ne samo, ampak tudi velike težave.
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Po Zormanu (1974) morajo učenci, preden začnejo reševati kontrolno nalogo, od učitelja

dobiti ustrezna navodila, ta pa je treba prebrati jasno in počasi. Če učenci niso vajeni

reševanja testov znanja ali so še mlajši, je treba še toliko bolj paziti, da so vsi dojeli navodila,

še posebej slabši posamezniki. Včasih je nujno tudi, da jim celotno navodilo ali del navodila

preberemo večkrat ali ga ustno razložimo. (Zorman 1974: 57)

Zorman (prav tam: 31) pravi, da morajo biti zapisana navodila učiteljev jasno in

enopomensko izražena. Zapisana morajo biti tako, da učenec lahko hitro dojame, kaj se od

njega zahteva. Če mora učenec preveč časa razmišljati in morda celo ugibati, kaj naj bi

napravil, namesto da bi se takoj lotil reševanja naloge, so navodila slabo sestavljena. Pri

navodilih moramo paziti tudi na to, da ne uporabljamo besed, ki imajo splošen pomen.

Besede, kot so nič, vedno ali nikoli, običajno sugerirajo odgovor, da je rešitev napačna, npr.:

Človek ne uživa listov vrtnice. Ali jih uživajo živali?, medtem ko besede, kot so splošno, lahko

ali včasih, nakazujejo učencu pravo rešitev, npr.: Za primorsko področje naše države je na

splošno značilen turizem. Kaj pa za gore?.

Zapisana navodila naj bodo čim bolj specifična in kratka, njihove formulacije pa naj ne bi bile

preveč splošne in nejasne. Vprašanja naj bodo čim krajša. Če je navodilo krajše, ga je

običajno tudi lažje bolj jasno izraziti. Prav tako v navodilih ne smemo uporabljati tehničnih

izrazov ali raznih tujk, ki jih učenci ne poznajo, treba pa se je tudi izogibati dolgih in

zapletenih stavkov, ki bi lahko negativno vplivali na odgovarjanje. (prav tam)

Vprašanja, ki jih učitelj zastavlja v obliki navodil, naj učitelj ne jemlje direktno iz učbenika ali

skript, ker bi s tem pri učencu spodbudil le mehanično ali spominsko znanje, razvijati pa

želimo tudi miselne sposobnosti. Izpuščene besede je najbolje postaviti na konec stavka. S

tem dosežemo, da mora posameznik najprej prebrati vprašanje in se nato v mislih vrniti nazaj,

preden napiše odgovor. (prav tam: 39)

Kot učitelji se srečujemo tudi z otroki z učnimi težavami, ki se najpogosteje odražajo na

področjih branja, pisanja in računanja. (Kesič Dimic 2010: 42) Pri takšnih učencih moramo

biti še posebej pozorni, kakšna navodila dajemo, in jih ustrezno prilagoditi, da jih bodo

razumeli.

Preverjanje znanja naj bi pri dislektiku potekalo ustno, vendar če učitelj že uporabi pisno

obliko, morajo biti njegova navodila še ustna. Če učenec lažje bere velike tiskane črke, naj mu
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učitelj pripravi tak preizkus. Pri tem naj uporablja preprost jezik in mu da dodaten čas za

reševanje nalog. Prav tako naj bi uporabil večjo pisavo (od 12 do 18) in večje razmike med

vrsticami (vsaj 1,5). (prav tam: 46)

Ključne besede v navodilu naj učitelj posebej označi, poudari, obarva ali natisne v debelejšem

tisku. Če je mogoče, naj doda tudi kakšno sliko. Pisave, ki jih učenci z disleksijo najlažje

berejo, so Comic sans, Century gothic, Arial in Calibri. (Reid in Green 2012: 18, 19)
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Učitelji dajejo učencem navodila (in zastavljajo vprašanja) vsak dan. Z njimi usmerjajo

učence pri določeni dejavnosti. Če so navodila učitelja ustrezna, jih bodo učenci takoj

razumeli. Kot učenka, dijakinja in študentka sem v navodilih učiteljev (npr. v kontrolnih

nalogah, na učnih listih …) opazila napake. Ker me je to zmotilo, sem se odločila, da bom v

diplomskem delu analizirala zapisana navodila v kontrolnih nalogah (v nadaljnjem besedilu

KN) in učnih listih (v nadaljnjem besedilu UL) razrednih in predmetnih učiteljev iz

slovenskih osnovnih šol.

Od učiteljev v slovenskih šolah se pričakuje, da imajo med drugim dobro razvito

sporazumevalno zmožnost v slovenščini. Eden od gradnikov te zmožnosti je jezikovna

zmožnost, ki sestoji iz slovarske/poimenovalne, slovnične, pravorečne in pravopisne

zmožnosti. Pri zapisanih navodilih učiteljev se kažejo vse naštete zmožnosti, razen

pravorečne. Da bi preverila, kaj vse vpliva na napake, ki jih delajo učitelji v zapisanih

navodilih, so me zanimali tudi stopnja izobrazbe, število let delovnih izkušenj in študijska

smer učiteljev.

3.2 CILJI RAZISKOVANJA

Cilji raziskovanja so ugotoviti:

 ali so zapisana navodila učiteljev jezikovno pravilna oz. katere so najpogostejše

jezikovne napake v njih;

 ali smer študija (razredni učitelji : predmetni učitelji) vpliva na jezikovno pravilnost

navodil;

 ali stopnja izobrazbe učiteljev vpliva na jezikovno pravilnost navodil;

 ali število let delovnih izkušenj učiteljev vpliva na jezikovno pravilnost navodil.
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3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze:

HIPOTEZA 1: Več kot polovica zapisanih navodil učiteljev ni jezikovno pravilnih.

HIPOTEZA 2: Predmetni učitelji naredijo več napak v zapisanih navodilih kot razredni.

HIPOTEZA 3: Učitelji z višjo stopnjo izobrazbe naredijo manj napak kot učitelji z nižjo

stopnjo.

HIPOTEZA 4: Razredni učitelji z manj delovnimi izkušnjami delajo manj napak kot razredni

učitelji z več delovnimi izkušnjami.

3.4 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE

Metodi, ki sem ju uporabila pri raziskavi, sta deskriptivni, saj sem uporabila metodo analize

dokumentov, tj. kontrolnih nalog in učnih listov, in nato opisala stanje zapisanih navodil

učiteljev v KN/UL. Po analizi sem iskala vzroke za tako stanje, ker me je zanimalo, kaj vse

vpliva na napake (stopnja izobrazbe, študijska smer, leta delovnih izkušenj). Glede na

hipoteze sem ugotavljala, zakaj imajo nekateri učitelji več oz. manj napak kot drugi.

3.4.1 METODE IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV TER NJIHOVA
OBDELAVA

Obiskala sem 14 osnovnih šol v Sloveniji, in sicer 5 osnovnih šol v Ljubljani in 9 osnovnih

šol v okolici Brežic in Krškega. Ravnatelje oz. njihove pomočnike sem seznanila s temo

diplomskega dela in jih prosila za KN/UL. Odzvalo se je 7 osnovnih šol. Učitelji so mi

gradivo poslali po navadni pošti ali pa sem ga prevzela osebno. Besedila sem zbirala od aprila

do junija 2012. Sledilo je brisanje osebnih podatkov, če tega učitelji niso naredili že sami.

Nato sem navodila analizirala – podatke sem vpisovala v preglednice, oblikovane glede na
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želene kriterije in izdelane v programu Microsoft Word. S pomočjo preglednic sem podatke

obdelala kvantitativno in kvalitativno.

3.5 VZOREC

Vzorec je neslučajnostni priložnostni. To pomeni, da sem uporabila tisto, kar se mi je

ponudilo, brez možnosti izbire.

Hipotetično osnovno množico predstavlja 50 učiteljev1 s 7 osnovnih šol. Od teh 50 učiteljev

je bilo 25 razrednih in 25 predmetnih. Zaradi anonimnosti podatkov ne bom navajala imen

šol, lahko zapišem le da so iz okolice Brežic ter Krškega in iz Ljubljane.

Od vsakega učitelja sem dobila po eno ali več KN/UL. Med več nalogami istega učitelja sem

naključno izbrala eno, tako da je vseh KN/UL ravno toliko, kot je učiteljev, tj. 50. Za

kontrolne naloge 9, 19, 36 in 37 sem ob prvem pregledu ugotovila, da so učitelji uporabili

pole z Nacionalnega preverjanja znanja ali pa so naloge prepisali iz priročnikov, zato sem jih

pozneje izločila iz vzorca. Tako sem analizirala 46 KN/UL. Avtorji izločenih kontrolnih nalog

so učitelji slovenščine.

V Preglednici 1 so predstavljeni natančni podatki o vzorcu. V njej so zapisani le tisti podatki

KN/UL, ki sem jih analizirala, tj. 46. Izločeni učitelji so prečrtani. Dejanski vzorec sestoji iz

46 učiteljev oz. KN/UL. 13 jih ima višjo in 33 visoko izobrazbo (Graf 1). Delovna doba

učiteljev se giblje med 1 letom in 37 leti.

1 V nadaljnjem besedilu bom za avtorje besedil, tj. kontrolnih nalog in učnih listov, vedno uporabljala moški

spol, se pravi učitelj, čeprav je bila večina učiteljic.
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Preglednica 1: Učitelji in njihova študijska smer, izobrazba in leta delovnih izkušenj

Učitelj
Razredni

učitelj

Predmetni

učitelj

(predmet)

Izobrazba Leta

delovnih

izkušenj

Oznaka

Višja Visoka

Učitelj 1 X X 7 UL 1

Učitelj 2 GVZ X 8 KN 2

Učitelj 3 X X 19 UL 3

Učitelj 4 X X 20 KN 4

Učitelj 5 X X 5 KN 5

Učitelj 6 KEM, BIO X 37 KN 6

Učitelj 7 NEM X 8 KN 7

Učitelj 8 ZGO, LVZ X 25 KN 8

Učitelj 9 SLJ X 28 KN 9

Učitelj 10 MAT, FIZ X 25 KN 10

Učitelj 11 MAT, FIZ X 4 KN 11

Učitelj 12 X X 15 UL 12

Učitelj 13 TJA X 16 KN 13

Učitelj 14 GVZ X 15 KN 14

Učitelj 15 GVZ X 13 UL 15

Učitelj 16 TJA X 7 KN 16

Učitelj 17 BIO, GOS X 20 KN 17

Učitelj 18 MAT, FIZ X 29 KN 18

Učitelj 19 SLO, SOC X 10 KN 19

Učitelj 20 X X 25 UL 20

Učitelj 21 X X 13 KN 21

Učitelj 22 MAT X 25 KN 22

Učitelj 23 X X 26 KN 23

Učitelj 24 NIT X 25 KN 24

Učitelj 25 MAT, FIZ X 20 KN 25

Učitelj 26 GVZ X 37 KN 26

Učitelj 27 X X 30 KN 27
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Učitelj
Razredni

učitelj

Predmetni

učitelj

(predmet)

Izobrazba Leta

delovnih

izkušenj

Oznaka

Višja Visoka

Učitelj 28 X X 14 UL 28

Učitelj 29 X X 30 KN 29

Učitelj 30 X X 2 UL 30

Učitelj 31 X X 35 KN 31

Učitelj 32 BIO, GOS X 1 KN 32

Učitelj 33 X X 7 UL 33

Učitelj 34 X X 35 KN 34

Učitelj 35 X X 1 KN 35

Učitelj 36 SLJ X 12 KN 36

Učitelj 37 SLJ X 30 KN 37

Učitelj 38 X X 20 KN 38

Učitelj 39 X X 22 KN 39

Učitelj 40 X X 35 UL 40

Učitelj 41 X X 4 KN 41

Učitelj 42 X X 21 KN 42

Učitelj 43 X X 15 KN 43

Učitelj 44 SLJ X 4 KN 44

Učitelj 45 X X 7 UL 45

Učitelj 46 BIO X 5 KN 46

Učitelj 47 X X 15 UL 47

Učitelj 48 X X 12 UL 48

Učitelj 49 MAT, FIZ X 11 KN 49

Učitelj 50 MAT X 30 KN 50
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Graf 1: Delež učiteljev z visoko in višjo izobrazbo

3.6 ANALIZA REZULTATOV

Analizirala sem 46 KN/UL učiteljev. V vsaki nalogi je bilo več zapisanih navodil. V nalogah

nisem analizirala samo napak v navodilih, ampak tudi v drugih elementih kontrolnih nalog,

povezanih z navodili. Napake sem uvrstila v tri večje skupine – jezikovne, slogovne in

pomenske napake. V vsaki preglednici je naveden primer z napako, ob njem popravljena

poved in številka KN/UL, iz katerega je primer izpisan.

3.6.1 JEZIKOVNA ANALIZA ZAPISANIH NAVODIL

Pri jezikovni analizi zapisanih navodil sem bila pozorna na slovarske, slovnične in pravopisne

napake. Primere sem razvrstila v preglednice glede na vrsto napake.
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3.6.1.1 SLOVARSKE NAPAKE

Raba napačne besede3.6.1.1.1

Preglednica 2: Raba napačne besede

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA
KN/UL

Dopolni naslednje stavke! Dopolni naslednje povedi. 2

Napiši letnice s številkami. Letnice napiši s števkami. 7

Zraven zapiši tudi ali je ta hrana

števna (C) ali neštevna (U).

Zraven napiši tudi, ali je

samostalnik, s katerim poimenujemo

to živilo, števni (C) ali neštevni (U).

16

Napiši e-pošto svoji prijateljici Lorni

o svojem dnevu v restavraciji,

strankah in treh napakah, ki si jih

naredil.

Prijateljici Lorni napiši e-sporočilo

o svojem dnevu v restavraciji,

strankah in treh napakah, ki si jih

naredil.

16

Na priložen list zapiši opravičilo

gospe razredničarki zaradi izostanka

od pouka ker si bil bolan. Pozoren

bodi na obliko opravičila.

Na priloženi list napiši opravičilo

gospe razredničarki zaradi izostanka

od pouka, ker si bil bolan. Pozoren

bodi na obliko opravičila.

27

15 jabolk deliš v v pet košar

enakomerno. Koliko jabolk daš v

vsako košaro?

15 jabolk enakomerno razdeliš v pet

košar. Koliko jabolk daš v vsako

košaro?

28

Prepiši v zvezek in postavi na konec

stavka ustrezno ločilo.

Prepiši v zvezek in na konec povedi

postavi ustrezno ločilo.

30

Pred tabo je pisno ocenjevanje

znanja. Natančno preberi navodila in

zapiši zahtevane odgovore.

Pred tabo je pisno ocenjevanje

znanja. Natančno preberi navodila in

napiši zahtevane odgovore.

44

Zapiši dano naravno število s

številko2.

Dano naravno število zapiši s

števkami.

50

2 Naloga se navezuje na desetiške enote. Učenec mora primer 7T 8D 5E zapisati z naravnim številom.
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3.6.1.2 SLOVNIČNE NAPAKE

Slovnične napake, ki so se pojavile v analiziranih kontrolnih nalogah, so: napačno število in

sklon samostalnika, neujemanje povedka z osebkom v spolu in številu, manjkajoče ali

napačne vprašalnice, raba napačnega zaimka in raba zaimka namesto veznika, raba napačnega

glagolskega časa, glagolskega vida, odvečni ali manjkajoči predlogi, napačno stopnjevanje

pridevnika, neustrezna raba veznikov, neustrezni besedni red, neustrezni izpust besed ali celo

navodila in odvečno ponavljanje istih besed. Naštete napake sem razvrstila v preglednice.

Število samostalnika3.6.1.2.1

Preglednica 3: Napačno število samostalnika

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN

Živčevje sprejema informacijo od

čutnic, prevaja dražljaje, jih obdeluje

in pošilja nanje odgovore.

Živčevje sprejema informacije od

čutnic, prevaja dražljaje, jih

obdeluje in nanje pošilja odgovore.

17

Na črte napiši ime naravnih

zemljepisnih enot.

Na črte napiši imena naravnih

zemljepisnih enot.

31

Ulomke preoblikuj v celi del in del, ki

je manjši od 1:

=

=

Ulomka preoblikuj v celi del in del,

ki je manjši od 1:

=

=

49
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Raba napačnega sklona3.6.1.2.2

Preglednica 4: Raba napačnega sklona

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Ime mu je bilo (ime skladatelja)

________ iz (rojstni kraj) _______.

On je določil (koliko) _________

notne črte, ter odkril solmizacijske

zloge, ki so se takrat imenovali (imena

zlogov) __ __ __ __ __.

Ime mu je bilo (ime skladatelja)

________ , rodil se je v/na (rojstni

kraj) _______. On je določil (koliko)

_________ notnih črt in odkril

solmizacijske zloge, ki so se takrat

imenovali (imena zlogov) __ __ __

__ __.

2

V nemo karto Slovenije (na naslednji

strani) vpiši:

a) reke (Sava, Krka, Mura,  Soča)

b) visokogorja alpskega sveta

c) Goričko, Bela Krajina, Kras

V nemo karto Slovenije (na naslednji

strani) vpiši:

a) reke (Sava, Krka, Mura,  Soča)

b) visokogorja alpskega sveta

c) Goričko, Belo Krajino, Kras

4

Trditve razporedi od najstarejše do

najmlajše! (1 najstarejše 4

najmlajše3)

Na črtico pred vsako povedjo napiši

ustrezno številko glede na to, kako so

si v času sledili omenjeni pojavi. (1 –

najstarejši, 4 – najmlajši)

26

Zapiši Anino pot do žoge in ugotovi s

čem se bo igral Jan. Vriši mu pot.

Zapiši Anino pot do žoge in ugotovi,

s čim se bo igral Jan. Vriši mu pot.

29

K imenu naravne enote zapiši imena

večjih rek, ki tečejo po njej    ( vsaj

dve).

K imenu naravne enote zapiši imena

večjih rek, ki tečejo po njej (vsaj

dveh).

31

Svetloba z Lune do Zemlje potuje 1,5

sekund.

Svetloba od Lune do Zemlje potuje

1,5 sekunde.

46

3 Če bi bilo navodilo pomensko ustrezno, bi moralo v oklepaju pisati 1 – najstarejši, 4 – najmlajši. V tem smislu

sta pridevnika v napačnem sklonu.
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Neujemanje povedka z osebkom v številu3.6.1.2.3

Preglednica 5: Neujemanje povedka z osebkom v številu

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Babica je posadila 18 rož, vnukinja

Špela pa 4 rože manj. Koliko rož so

posadile skupaj?

Babica je posadila 18 rož, vnukinja

Špela pa 4 rože manj. Koliko rož sta

posadili skupaj?

23

Neujemanje povedka z osebkom v spolu3.6.1.2.4

Preglednica 6: Neujemanje povedka z osebkom v spolu

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN

Katerega leta bodo na kmetiji spet

imeli srečo, da bodo ponovno vsa

drevesa dobro obrodile?

Katerega leta bodo na kmetiji spet

imeli srečo, da bodo ponovno vsa

drevesa dobro obrodila?

49

Namenilnik namesto nedoločnika3.6.1.2.5

Preglednica 7: Namenilnik namesto nedoločnika

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Kolikšen naj bo najmanjši kot, ki ga

moramo odštet od kota α = 131°, da

dobimo ostri kot?

Kolikšen naj bo najmanjši kot, ki ga

moramo odšteti od kota α = 131°, da

dobimo ostri kot?

25



Čudič, A. (2013). Analiza zapisanih navodil učiteljev. Pedagoška fakulteta UL.

28

Določna oblika pridevnika namesto nedoločne3.6.1.2.6

Preglednica 8: Določna oblika pridevnika namesto nedoločne

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Na priložen list zapiši opravičilo gospe

razredničarki zaradi izostanka od

pouka ker si bil bolan.

Na priloženi list napiši opravičilo

gospe razredničarki zaradi izostanka

od pouka, ker si bil bolan.

27

Raba napačnega glagolskega časa3.6.1.2.7

Preglednica 9: Raba napačnega glagolskega časa

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Leta 1917 Rusija s pogodbo v

_______ izstopi iz vojne. Ravno tako

pa se _______ leta 1917 vključi v

vojno.

Leta 1917 je Rusija s pogodbo v

________ izstopila iz vojne. Istega

leta pa se je ___________ v vojno

vključila.

8

Kdo pride na oblast po zlomu cesarja

v Rusiji

Kdo je prišel na oblast po zlomu

cesarja v Rusiji?

8

Kako se imenuje človek , ki je zmagal

v oktobrski revoluciji in s katero

pomočjo ?

Kako se je imenoval človek, ki je

zmagal v oktobrski revoluciji? S

čigavo pomočjo je zmagal?

8

Katero društvo je bilo ustanovljeno

leta 1945? Kakšne so njegove naloge?

Katero društvo je bilo ustanovljeno

leta 1945? Katere so bile njegove

naloge?

15

Poglej pod kamne na robu gredice!

Kaj si videl/a?

Poglej pod kamne na robu gredice.

Kaj vidiš?

20



Čudič, A. (2013). Analiza zapisanih navodil učiteljev. Pedagoška fakulteta UL.

29

Napačen glagolski vid3.6.1.2.8

Preglednica 10: Napačen glagolski vid

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Naloge prepisuj v zvezek in jih sproti

rešuj.

Naloge prepiši v zvezek in jih sproti

rešuj.

3

Beri o Paulovi službi in obkroži

pravilni odgovor.

Preberi besedilo o Paulovi službi in

obkroži črko pred pravilnim

odgovorom.

16

Katere okuse zaznamo z jezikom? Katere okuse zaznavamo z jezikom? 32

Raba napačnega zaimka3.6.1.2.9

Preglednica 11: Raba napačnega zaimka

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Kje v cerkvi so peli, kako so se

imenovale te pesmi, v kakšnem jeziku

so peli in na kako, kdo je lahko pel, ali

so igrali na glasbila, Gregor 1. Veliki.

Kje v cerkvi so peli? Kako so se

imenovale te pesmi? V katerem

jeziku so peli in kako? Kdo je lahko

pel? Ali so igrali na glasbila?

2

Kako se imenuje človek , ki je zmagal

v oktobrski revoluciji in s katero

pomočjo?

Kako se je imenoval človek, ki je

zmagal v oktobrski revoluciji? S

čigavo pomočjo je zmagal?

8

Dopolni shemo z voltmetrom, s katero

merimo napetost na eni od žarnic.

Dopolni shemo z voltmetrom, s

katerim merimo napetost na eni od

žarnic.

11

V hišni napeljavi vežemo k prvi

žarnici vzporedno še eno žarnico.

Kako se bo spremenila napetost na

prvi žarnici?

V hišni napeljavi k prvi žarnici

vzporedno vežemo še eno žarnico. Za

koliko se bo spremenila napetost na

prvi žarnici?

11
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Kakšno oceno pričakuješ? Katero oceno pričakuješ? 13

Katero društvo je bilo ustanovljeno

leta 1945? Kakšne so njegove

naloge?

Katero društvo je bilo ustanovljeno

leta 1945? Katere so bile njegove

naloge?

15

Izpuli na gredici nekaj plevela ali

trav? Kaj se je zgodilo? Si opazil

kakšno žival?

Na gredici izpuli nekaj plevela ali

trav. Kaj se je zgodilo? Si opazil

katero žival?

20

Opazuj kaj ima vsak cvet in zakaj je to

pomembno?

Opazuj, kaj ima vsak cvet, in napiši,

čemu je namenjen posamezni

sestavni del.

20

Kristina je Petru pomagala pri učenju

kemije. Skicirala mu je spodnjo skico,

ki prikazuje ločevalni postopek.

Odgovori na vprašanja, katera je

Kristina zastavila Petru.

Kristina je Petru pomagala pri

učenju kemije. Skicirala mu je

spodnjo skico, ki prikazuje ločevalni

postopek. Odgovori na vprašanja, ki

jih je Kristina zastavila Petru.

46

Zaimek namesto veznika3.6.1.2.10

Preglednica 12: Zaimek namesto veznika

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Dodatna: Nariši enakostranični

trikotnik, če meri težiščnica 3cm.

Dodatna naloga: Nariši

enakostranični trikotnik, katerega

težiščnica meri 3 cm.

22
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Raba napačnega predloga3.6.1.2.11

Preglednica 13: Raba napačnega predloga

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Kaj so prebrali Slovenci na

Dunajskem parlamentu?

Kaj so prebrali Slovenci v

Dunajskem parlamentu?

8

Kaj meniš, zakaj je Sonjina koža

občutljivejša od Andrejeve za vpliv

sončnih žarkov?

Kaj meniš, zakaj je Sonjina koža

občutljivejša od Andrejeve na vpliv

sončnih žarkov?

17

Slika prikazuje hrbtenjačo na prerezu.

Poimenuj označena dela hrbtenjače.

Slika prikazuje hrbtenjačo v prerezu.

Poimenuj označena dela hrbtenjače.

17

Navedene snovi razvrsti na elemente

in spojine: Ogljik, kalcij, železov

sulfid, vodik, živosrebrov oksid, voda

Navedene snovi razvrsti med

elemente in spojine: ogljik, kalcij,

železov sulfid,  vodik, živosrebrov

oksid, voda.

24

Pojasni na primeru, da je zrak

toplotni izolator.

S primerom pojasni, da je zrak

toplotni izolator.

38

Tako lahko po obliki kljuna sklepamo

na prehrano ptic in jih delimo v več

vrst: semenojede, mesojede in

žužkojede.

Tako lahko po obliki kljuna sklepamo

o prehrani ptic in jih delimo v več

vrst: semenojede, mesojede in

žužkojede.

46

Svetloba z Lune do Zemlje potuje 1,5

sekund. S Sonca do Zemlje svetloba

potuje z isto hitrostjo, vendar potuje 8

minut.

Svetloba od Lune do Zemlje potuje

1,5 sekunde. Od Sonca do Zemlje

svetloba potuje z isto hitrostjo,

vendar potuje 8 minut.

46
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Predlog manjka3.6.1.2.12

Preglednica 14: Predlog manjka

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

a)Načrtaj trikotnik ABC: a = 3,5cm,

c = 4cm, ß = 120° (s šestilom,

ravnilom)

a) Načrtaj trikotnik ABC: a = 3,5

cm, c = 4 cm, ß = 120° (s šestilom, z

ravnilom).

22

Napačno stopnjevanje pridevnika3.6.1.2.13

Preglednica 15: Napačno stopnjevanje pridevnika

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN

Zakaj vidiš z lupo bolj natančno? Zakaj vidiš z lupo natančneje? 20

Veznika IN in TER3.6.1.2.14

Preglednica 16: Napačna raba veznikov IN in TER

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN

Ime mu je bilo (ime skladatelja)

________ iz (rojstni kraj) _______.

On je določil (koliko) _________

notne črte, ter odkril solmizacijske

zloge, ki so se takrat imenovali (imena

zlogov) __ __ __ __ __.

Ime mu je bilo (ime skladatelja)

________, rodil se je v/na (rojstni

kraj) _______. On je določil (koliko)

_________ notnih črt in odkril

solmizacijske zloge, ki so se takrat

imenovali (imena zlogov) __ __ __

__ __.

2

Nariši višino na najdaljšo stranico ter

jo označi in izmeri.

Nariši višino na najdaljšo stranico in

jo označi ter izmeri.

22
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Pobarvaj darilo na levi strani, zvezdo

nad smrečico ter nariši obesek pod

smrečico in darilo pred njo.

Pobarvaj darilo na levi strani in

zvezdo nad smrečico. Na smrečici

nariši obesek, pod njo pa darilo.

29

Napačen besedni red3.6.1.2.15

Preglednica 17: Napačen besedni red

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Izmisli si naslov za zgodbo. Zgodbo

uredi v pravilnem vrstnem redu.

Ilustriraj jo.

Zgodbo uredi v pravilnem vrstnem

redu, nato si zanjo izmisli naslov.

Ilustriraj jo.

1

Zakaj ima plastika prednosti za

številne izdelke pred drugimi

materiali, primer?

Zakaj ima plastika pri izdelavi

številnih izdelkov prednost pred

drugimi materiali? Napiši primer.

6

Napiši letnice s številkami. Letnice napiši s števkami. 7

Na počitnicah si v Angliji. Svojemu

prijatelju/prijateljici napiši

razglednico in mu povej kako se imaš,

kakšno je vreme in kaj počnes.

Si na počitnicah v Angliji. Svojemu

prijatelju/prijateljici napiši

razglednico in mu/ji sporoči, kako se

imaš, kakšno je vreme in kaj počneš.

7

Leta 1917 Rusija s pogodbo v ______

izstopi iz vojne. Ravno tako pa se

______ leta 1917 vključi v vojno.

Leta 1917 je Rusija s pogodbo v

________ izstopila iz vojne. Istega

leta pa se je ___________ v vojno

vključila.

8

Poveži oznake fizikalnih količin z

ustreznimi enotami.

Oznake fizikalnih količin poveži z

ustreznimi enotami.

10

V hišni napeljavi vežemo k prvi

žarnici vzporedno še eno žarnico.

V hišni napeljavi k prvi žarnici

vzporedno vežemo še eno žarnico.

11

V narisanih električnih krogih so vse

žarnice enake. Vsi viri napetosti so

naravnani na enako napetost.

V narisanih električnih krogih so vse

žarnice enake. Vsi viri napetosti so

naravnani na enako napetost.

11
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a) Na črte zapiši, kako sta vezani

žarnici v električni krog.

a) Na črte zapiši, kako sta

žarnici vezani v električni

krog.

Kateri slog se je razvil vzporedno s

socialističnim realizmom? Kaj je zanj

značilno? Naštej nekaj skladateljev, ki

so v tem slogu ustvarjali.

Kateri slog se je razvil vzporedno s

socialističnim realizmom? Kaj je

zanj značilno? Naštej nekaj

skladateljev, ki so ustvarjali v tem

slogu.

15

Napiši e-pošto svoji prijateljici Lorni

o svojem dnevu v restavraciji,

strankah in treh napakah, ki si jih

naredil.

Prijateljici Lorni napiši e-sporočilo

o svojem dnevu v restavraciji,

strankah in treh napakah, ki si jih

naredil.

16

Živčevje sprejema informacijo od

čutnic, prevaja dražljaje, jih obdeluje

in pošilja nanje odgovore.

Živčevje sprejema informacije od

čutnic, prevaja dražljaje, jih

obdeluje in nanje pošilja odgovore.

17

Izpuli na gredici nekaj plevela ali

trav? Kaj se je zgodilo? Si opazil

kakšno žival?

Na gredici izpuli nekaj plevela ali

trav. Kaj se je zgodilo? Si opazil

katero žival?

20

Razvrsti zgoraj navedene organizme

s številkami iz levega stolpca v tri

skupine.

Zgoraj navedene organizme iz

levega stolpca razvrsti v tri skupine

(zapiši samo ustrezne številke).

24

Besedilo pozorno preberi in po

potrebi popravi z zeleno barvico.

Pozorno preberi besedilo in ga po

potrebi popravi z zeleno barvico.

27

15 jabolk deliš v v pet košar

enakomerno.

15 jabolk enakomerno razdeliš v pet

košar.

28

Pobarvaj darilo na levi strani, zvezdo

nad smrečico ter nariši obesek pod

smrečico in darilo pred njo.

Pobarvaj darilo na levi strani in

zvezdo nad smrečico. Na smrečici

nariši obesek, pod njo pa darilo.

29

Poišči med temi stavki na vsako

vprašanje ustrezen odgovor in

pravilne dvojice prepiši v zvezek.

Na vsako vprašanje poišči ustrezen

odgovor. Izbiraj med zapisanimi

povedmi. Pravilne dvojice prepiši v

30
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Postavi potrebna ločila. zvezek in postavi potrebna ločila.

Prepiši v zvezek in postavi na konec

stavka ustrezno ločilo.

Prepiši v zvezek in na konec povedi

postavi ustrezno ločilo.

30

Pojasni na primeru, da je zrak

toplotni izolator.

S primerom pojasni, da je zrak

toplotni izolator.

38

Opis živali - kos. (Glej učni list!) Kos – opis živali (Glej učni list.) 39

Natančno preberi opis kosa in si

hkrati podčrtuj z barvami posamezne

dele opisa, ker ti bo to v pomoč pri

izdelavi miselnega vzorca.

Natančno preberi opis kosa in si

hkrati z različnimi barvicami

podčrtuj posamezne dele opisa, ker

ti bo to v pomoč pri izdelavi

miselnega vzorca.

39

Katerega leta bodo na kmetiji imeli

spet srečo, da bodo ponovno vsa

drevesa dobro obrodile?

Katerega leta bodo na kmetiji spet

imeli srečo, da bodo vsa drevesa

ponovno dobro obrodila?

49

Manjkajo besede3.6.1.2.16

Preglednica 18: Manjkajo besede

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Kitajska lestvica imenuje (ime lestvice)

_________.

Kitajska lestvica se imenuje (ime

lestvice) _________.

2

Ime mu je bilo (ime skladatelja)

________ iz (rojstni kraj) _______. On

je določil (koliko) _________ notne

črte, ter odkril solmizacijske zloge, ki so

se takrat imenovali (imena zlogov) __

__ __ __ __.

Ime mu je bilo (ime skladatelja)

_______, rodil se je v/na (rojstni

kraj) _______. On je določil

(koliko) _________ notnih črt in

odkril solmizacijske zloge, ki so se

takrat imenovali (imena zlogov) __

__ __ __ __.

2
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Pomoč! Črte, pike, krivulje Pomoč: pri reševanju uporabi črte,

pike, krivulje.

2 (3)4

Zakaj so zlitine primernejše za

določene izdelke kot čiste kovine,

primer?

Zakaj so zlitine primernejše za

določene izdelke kot čiste kovine?

Napiši primer.

6 (2)

Na počitnicah si v Angliji. Svojemu

prijatelju/prijateljici napiši razglednico

in mu povej kako se imaš, kakšno je

vreme in kaj počnes.

Si na počitnicah v Angliji. Svojemu

prijatelju/prijateljici napiši

razglednico in mu/ji sporoči, kako

se imaš, kakšno je vreme in kaj

počneš.

7

Opazuj kaj ima vsak cvet in zakaj je to

pomembno?

Opazuj, kaj ima vsak cvet, in napiši,

čemu je namenjen posamezni

sestavni del.

20

Dodatna: Nariši enakostranični

trikotnik, če meri težiščnica 3cm.

Dodatna naloga: Nariši

enakostranični trikotnik, katerega

težiščnica meri 3 cm.

22

Poslušaj in zapiši!

 skladatelja: ____________

 naslov dela:____________

 programska ali absolutna

glasba ( obkroži)

 obdobje:_____________

 izvajalce:_____________

Poslušaj in zapiši/obkroži:

 ime skladatelja: ______

 naslov dela: __________

 programska ali absolutna

glasba (obkroži)

 obdobje: _____________

 imena izvajalcev:______

26

Številko pred skladateljem zapiši na

črto obdobja v katerem je živel in

ustvarjal!

Številko pred imenom skladatelja

zapiši na črto pred imenom

obdobja, v katerem je živel in

26

4 Večkrat se je zgodilo, da se je ista napaka pri istem učitelju pojavila večkrat. To sem ponazorila tako, da sem

zraven številke kontrolne naloge v oklepaju napisala še, kolikokrat se je ista napaka (npr. manjka vejica)

pojavila. Npr. 2 (3) pomeni, da se je v kontrolni nalogi št. 2 ista napaka pojavila trikrat. Ko sem posamezne

napake štela, sem upoštevala tudi številko v oklepaju.
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ustvarjal.

Obkroži črko pred pravilnim

odgovorom!

Programska glasba

a) skladba s programom

b) skladba brez programa

c) absolutna glasba

Obkroži črko pred pravilnim

odgovorom.

Programska glasba je

a) skladba s programom.

b) skladba brez programa.

c) absolutna glasba.

26

Besedilo pozorno preberi in po potrebi

popravi z zeleno barvico.

Pozorno preberi besedilo in ga po

potrebi popravi z zeleno barvico.

27

Odvečne besede3.6.1.2.17

Preglednica 19: Odvečne besede

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Kako se zgodba konča? Izberi si

konec zgodbe in ga prepiši.

Kako se zgodba konča? Izberi si

konec in ga prepiši.

1

POSLUŠALSKI PRIMERI! Ob

poslušanju dopiši rešitev.

Ob poslušanju napiši rešitev. 2

V tovarni v 6-ih dneh proizvedejo 312

ton bonbonov. Vsak dan proizvedejo

enako količino bonbonov. Koliko ton

bonbonov proizvedejo v enem dnevu?

V tovarni v 6 dneh naredijo 312 ton

bombonov. Vsak dan jih naredijo

enako količino. Koliko ton bombonov

izdelajo v enem dnevu?

5

Leta 1917 Rusija s pogodbo v

_______ izstopi iz vojne. Ravno tako

pa se leta 1917 _______ v vojno

vključi.

Leta 1917 je Rusija s pogodbo v

_______ izstopila iz vojne. Istega

leta pa se je _________ v vojno

vključila.

8

Prečrtaj, kar ni prav in popravi, da bo

prav.

Prečrtaj, kar ni prav, in popravi. 12

Napiši e-pošto svoji prijateljici Lorni

o svojem dnevu v restavraciji,

Prijateljici Lorni napiši e-sporočilo

o svojem dnevu v restavraciji,

16
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strankah in treh napakah, ki si jih

naredil.

strankah in treh napakah, ki si

jih naredil.

Koliko merijo posamezni koti na

posameznih skicah?

Koliko merijo posamezni koti na

skicah?

25

V preglednico napiši imena treh

visokogorskih skupin in imena

najvišjih vrhov z nadmorsko višino.

V preglednico napiši imena treh

visokogorskih skupin in najvišjih

vrhov z nadmorsko višino.

31

Kje poteka celično dihanje? Opiši

celično dihanje.

Kje poteka celično dihanje? Opiši

ga.

32

Naštej nekaj primerov, kje

uporabljamo magnete? (Naštej vsaj 4

primere.)

Naštej vsaj 4 primere, kje

uporabljamo magnete.

38

Miselni vzorec pretvori v besedilo.

Besedilo napiši.

Miselni vzorec pretvori v besedilo in

to napiši.

39

Nina je nabrala 18 gob. Petra pa 9

gob. Koliko gob sta nabrali skupaj?

Nina je nabrala 18 gob, Petra pa 9.

Koliko gob sta nabrali skupaj?

41

Opazuj drevo in njegovo gibanje . Kaj

misliš, zakaj se drevo giblje? Nariši

drevo v gibanju.

Opazuj drevo in njegovo gibanje.

Kaj misliš, zakaj se giblje? Nariši

drevo v gibanju.

45

Med števili 225 , 600 , 113456 , 7744 ,

111111 , 88 poišči in izpiši tista

števila, ki so deljiva:

a) s 3:             b) s 5:

c) z 2:            d) z 10:

Med števili 225, 600, 113456, 7744,

111111, 88 poišči in izpiši tista, ki so

deljiva:

a) s 3:             b) s 5:

c) z 2:            č) z 10:

49
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3.6.1.3 PRAVOPISNE NAPAKE

Napačno zapisane besede3.6.1.3.1

Preglednica 20: Napačno zapisane besede

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Za rojstni dan je dobil od dedka 18 eur. Za rojstni dan je dobil od dedka 18

evrov/€/EUR.

5 (2)

V tovarni v 6-ih dneh proizvedejo 312

ton bonbonov. Vsak dan proizvedejo

enako količino bonbonov. Koliko ton

bonbonov proizvedejo v enem dnevu?

V tovarni v 6 dneh naredijo 312 ton

bombonov. Vsak dan jih naredijo

enako količino. Koliko ton bombonov

izdelajo v enem dnevu?

5

Zvezo med Nemčijo in Avstoogersko

imenujemo _________?

Zvezo med Nemčijo in Avstro-Ogrsko

imenujemo _________.

8

Poišči kraj, ki leži v občini Krško, SZ

od Pobočja, ob reki Savi, ima nad 5

ooo prebivalcev, zračna razdalja med

tem krajem in Podbočjem pa je

približno 20 km.

Poišči kraj, ki leži v občini Krško, SZ

od Pobočja, ob reki Savi, ima nad

5000 prebivalcev, zračna razdalja med

tem krajem in Podbočjem pa je

približno 20 km.

21

Anja ima 6 bonbonov. Matjaž pa

petkrat več. Koliko bonbonov ima

Matjaž?

Anja ima 6 bombonov, Matjaž pa

petkrat več. Koliko bombonov ima

Matjaž?

23

Raba velikih in malih črk3.6.1.3.2

Preglednica 21: Napačna začetnica

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Naštej visokogorja v Alpskem svetu in

dopiši njihove najvišje vrhove. Na

Naštej visokogorja v alpskem svetu in

dopiši njihove najvišje vrhove. Na

4
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zemljevidu poišči še njihove nadmorske

višine.

zemljevidu poišči tudi njihove

nadmorske višine.

Navedene snovi razvrsti na elemente in

spojine: Ogljik, kalcij, železov sulfid,

vodik, živosrebrov oksid, voda

Navedene snovi razvrsti med elemente

in spojine: ogljik, kalcij, železov

sulfid,  vodik, živosrebrov oksid, voda.

24

Temperatura se v različnih letnih časih

najmanj spreminja:

a) V smrekovem gozdu

b) na travniku

c) v oceanu

d) v jezeru

Temperatura se v različnih letnih

časih najmanj spreminja

a) v smrekovem gozdu.

b) na travniku.

c) v oceanu.

č) v jezeru.

24

a) Razširi z 8: =

b) Razširi na stotine: =

c) Razširi na imenovalec 24: =

d) razširi na števec 15: =

a) Razširi z 8: =

b) Razširi na stotine: =

c) Razširi na imenovalec 24: =

č) Razširi na števec 15: =

49

izračunaj! Izračunaj. 49

Krajšave3.6.1.3.3

Preglednica 22: Krajšave

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

V tabelo vpiši trditev pripiši ustrezno

glasbeno obliko in skladatelja.( Na

pr.: miniatura- kratka skladba –

R.Schumann)

Na ustrezno mesto v tabeli vpiši

glasbeno obliko, njen opis ali

razlago in skladatelja. (Npr.

miniatura – kratka skladba – R.

Schumann.)

26
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Zapis vrstilnega števnika3.6.1.3.4

Preglednica 23: Napačen zapis vrstilnega števnika

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

12

V prvi svet. vojni so uporabili veliko

novega orožja katerega?

12. V prvi svet. vojni so uporabili

veliko novega orožja. Katerega?

8

Preberi 42 in 43 stran v učbeniku in

odgovori na vprašanja!

Preberi besedilo na 42. in 43. strani

v učbeniku in odgovori na vprašanja.

15

Raba ločil3.6.1.3.5

A) MANJKA PIKA

Preglednica 24: Manjka pika

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

V Franciji so se imenovali (izraz)

_________ v Nemčiji (izraz)

_________ s prihodom na gradove

postanejo (izraz) _________.

V Franciji so se imenovali (izraz)

_________, v Nemčiji (izraz)

_________. S prihodom na gradove

postanejo (izraz) _________.

2

Dopolni naslednje stavke! Dopolni naslednje povedi. 2 (8)

Opiši to glasbo! POMOČ! Kje v

cerkvi so peli, kako so se imenovale te

pesmi, v kakšnem jeziku so peli in na

kako, kdo je lahko pel, ali so igrali na

glasbila, Gregor 1. Veliki.

Opiši to glasbo. POMOČ: Kje v

cerkvi so peli? Kako so se imenovale

te pesmi? V katerem jeziku so peli in

kako? Kdo je lahko pel? Ali so igrali

na glasbila?

2

Zakaj so zlitine primernejše za

določene izdelke kot čiste kovine,

primer?

Zakaj so zlitine primernejše za

določene izdelke kot čiste kovine?

Napiši primer.

6 (2)

PIKA
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Dopolni tabelo Dopolni tabelo. 7

Opiši način bojevanja v 1. svet. vojni Opiši način bojevanja v 1. svet.

vojni.

8

12

V prvi svet. vojni so uporabili veliko

novega orožja katerega?

12. V prvi svet. vojni so uporabili

veliko novega orožja. Katerega?

8

Leta 1917 Rusija s pogodbo v _____

izstopi iz vojne ravno tako pa se

______ leta 1917 vključi v vojno

Leta 1917 je Rusija s pogodbo v

_____ izstopila iz vojne. Istega leta

pa se je  ______ v vojno vključila.

8

Zvezo med Nemčijo in Avstroogersko

imenujemo ______?

Zvezo med Nemčijo in Avstro-Ogrsko

imenujemo ______.

8 (3)

Poveži oznake fizikalnih količin z

ustreznimi enotami !

Poveži oznake fizikalnih količin z

ustreznimi enotami.

10

Naštej učinke el. toka! Naštej učinke el. toka. 10 (5)

Dopolni! Dopolni. 11 (2)

Preberi 42 in 43 stran v učbeniku in

odgovori na vprašanja!

Preberi besedilo na 42. in 43. strani

v učbeniku in odgovori na vprašanja.

15

Napiši kaj je na sliki (embalaža, enota

+ hrana) Glej primer.

Napiši, kaj je na sliki (embalaža,

enota in hrana). Glej primer.

16

Poimenuj stvari z danimi besedami.

Dve besedi sta odveč!

Poimenuj stvari z danimi besedami.

Dve besedi sta odveč.

16

Obkroži črke pred pravilnimi izjavami Obkroži črke pred pravilnimi

izjavami.

18 (8)

Zakaj z lupo vidiš bolj natančno?

(Razloži)

Zakaj z lupo vidiš natančneje?

(Razloži.)

20

Poglej pod kamne na robu gredice!

Kaj si videl/a?

Poglej pod kamne na robu gredice.

Kaj vidiš?

20 (2)

Opazuj kaj ima vsak cvet in zakaj je to

pomembno?

Opazuj, kaj ima vsak cvet in napiši,

čemu je namenjen posamezni

sestavni del.

20 (2)

a)Načrtaj trikotnik ABC: a = 3,5cm, a) Načrtaj trikotnik ABC: a = 3,5 22
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c = 4cm, ß = 120° (s šestilom,

ravnilom)

cm, c = 4 cm, ß = 120° (s šestilom, z

ravnilom).

Navedene snovi razvrsti na elemente

in spojine: Ogljik, kalcij, železov

sulfid, vodik, živosrebrov oksid, voda

Navedene snovi razvrsti med

elemente in spojine: ogljik, kalcij,

železov sulfid,  vodik, živosrebrov

oksid, voda.

24

Na puščico napiši vrsto kemijske

reakcije!

Na puščico napiši vrsto kemijske

reakcije.

24 (3)

Temperatura se v različnih letnih

časih najmanj spreminja:

a) V smrekovem gozdu

b) na travniku

c) v oceanu

d)  v jezeru

Temperatura se v različnih letnih

časih najmanj spreminja

a) v smrekovem gozdu.

b) na travniku.

c) v oceanu.

č)  v jezeru.

24 (4)

Nariši kot α = 132°! Nariši kot α = 132°. 25 (2)

Pravilno poveži! Pravilno poveži. 25 (6)

Obkroži črko pred pravilnim

odgovorom!

Programska glasba

a) skladba s programom

b) skladba brez programa

c) absolutna glasba

Obkroži črko pred pravilnim

odgovorom.

Programska glasba je

a) skladba s programom.

b) skladba brez programa.

c) absolutna glasba.

26

V tabelo vpiši trditev pripiši ustrezno

glasbeno obliko in skladatelja.( Na

pr.: miniatura- kratka skladba –

R.Schumann)

Na ustrezno mesto v tabeli vpiši

glasbeno obliko, njen opis ali

razlago in skladatelja. (Npr.

miniatura – kratka skladba – R.

Schumann.)

26

Številko pred skladateljem zapiši na

črto obdobja, v katerem je živel in

ustvarjal!

Številko pred imenom skladatelja

zapiši na črto pred imenom obdobja,

v katerem je živel in ustvarjal.

26 (5)

Dopolni! Dopolni. 27
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Zapiši v obliki množenja! Zapiši v obliki množenja. 28 (2)

S prihodom Rimljanov se pri nas

začne obdobje:

a) srednji vek

b) novi vek

c) stari vek

S prihodom Rimljanov se pri nas

začne:

a) srednji vek.

b) novi vek.

c) stari vek.

35

Naštej nekaj primerov, kje

uporabljamo magnete? (Naštej vsaj 4

primere.)

Naštej vsaj 4 primere, kje

uporabljamo magnete.

38

Vstavi znak <, >, = Vstavi znak <, >, =. 42 (2)

Vpiši manjkajoča števila! Vpiši manjkajoča števila. 42 (4)

Nariši zanimiv oblak Nariši oblak zanimive oblike. 45

B) PIKA JE ODVEČ

Preglednica 25: Pika je odveč

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Kje so nastajali srednjeveški gradovi?

V naši občini so se ohranili kar štirje

gradovi. Kateri?.

Kje so nastajali srednjeveški

gradovi? V naši občini so se ohranili

kar štirje. Kateri?

35

Opis živali - kos. (Glej učni list!) Kos – opis živali (Glej učni list.) 39
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A) MANJKA VPRAŠAJ

Preglednica 26: Manjka vprašaj

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Kje v cerkvi so peli, kako so se

imenovale te pesmi, v kakšnem jeziku

so peli in na kako, kdo je lahko pel,

ali so igrali na glasbila, Gregor 1.

Veliki.

Kje v cerkvi so peli? Kako so se

imenovale te pesmi? V katerem

jeziku so peli in kako? Kdo je lahko

pel? Ali so igrali na glasbila?

2

Zakaj so zlitine primernejše za

določene izdelke kot čiste kovine,

primer?

Zakaj so zlitine primernejše za

določene izdelke kot čiste kovine?

Napiši primer.

6 (3)

Kdo pride na oblast po zlomu cesarja

v Rusiji

Kdo je prišel na oblast po zlomu

cesarja v Rusiji?

8 (2)

Na koliko načinov lahko razvrstiš 3

žoge: rumeno, zeleno, modro. Nariši

in napiši odgovor.

Na koliko načinov lahko razvrstiš 3

žoge: rumeno, zeleno, modro?

Nariši in napiši odgovor.

41

Kakšen zrak čutiš (vonj, vlaga,

temperatura…)

Kakšen zrak čutiš (vonj, vlaga,

temperatura …)?

45

A) MANJKA VEJICA

Preglednica 27: Manjka vejica

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Večglasje se pojavi v (št. stoletja) ____ Večglasje se pojavi v (št. stoletja) 2

VEJICA

VPRAŠAJ
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stoletju ob tem pa tudi potujoči

posvetni glasbeniki. V Franciji so se

imenovali (izraz) _________ v Nemčiji

(izraz) _________ s prihodom na

gradove postanejo (izraz) _________.

____ stoletju, ob tem pa tudi

potujoči posvetni glasbeniki.  V

Franciji so se imenovali (izraz)

_________, v Nemčiji (izraz)

_________ . S prihodom na gradove

postanejo (izraz) _________.

Glasbeniki postanejo cenjeni v 16.

stoletju v času preporoda ali

_________.

Glasbeniki postanejo cenjeni v 16.

stoletju, v času preporoda ali

_________.

2

Prepleteno večglasje, v katerem

skladno zveni več samostojnih melodij

je (izraz) __ __ __ __ __ __ __ __ __

__.

Prepleteno večglasje, v katerem

skladno zveni več samostojnih

melodij, je (izraz) __ __ __ __ __

__ __ __ __ __.

2 (2)

Napiši ime starega naroda od koder je

glasba.

Napiši ime starega naroda, od koder

je glasba.

2 (2)

Svojemu prijatelju/prijateljici napiši

razglednico in mu povej kako se imaš,

kakšno je vreme in kaj počnes.

Svojemu prijatelju/prijateljici napiši

razglednico in mu/ji sporoči, kako

se imaš, kakšno je vreme in kaj

počneš.

7

Prečrtaj kar ni prav in popravi, da bo

prav.

Prečrtaj, kar ni prav, in popravi. 12

Pojasni kaj je simfonija in kakšna je

njena zgradba.

Pojasni, kaj je simfonija in kakšna

je njena zgradba.

14

Napiši katere glasbene sestave slišiš in

opiši svoje vtise ob poslušanju.

Napiši, katere glasbene sestave

slišiš, in predstavi svoje vtise ob

poslušanju.

15

Napiši kaj je na sliki (embalaža, enota

+ hrana) Glej primer.

Napiši, kaj je na sliki (embalaža,

enota in hrana). Glej primer.

16

Zraven zapiši tudi ali je ta hrana

števna (C) ali neštevna (U).

Zraven zapiši tudi, ali je

samostalnik, s katerim poimenujemo

to živilo, števni (C) ali neštevni (U).

16
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Opazuj kaj ima vsak cvet in zakaj je to

pomembno?

Opazuj, kaj ima vsak cvet, in napiši,

čemu je namenjen posamezni

sestavni del.

20 (2)

Nariši daljico CD, ki meri 5,6cm in jo

razdeli na dva skladna dela.

Nariši daljico CD, ki meri 5,6 cm, in

jo razdeli na dva skladna dela.

22 (9)

Anja ima 6 bonbonov. Matjaž pa

petkrat več. Koliko bonbonov ima

Matjaž?

Anja ima 6 bombonov, Matjaž pa

petkrat več. Koliko bombonov ima

Matjaž?

23

Številko pred skladateljem zapiši na

črto obdobja v katerem je živel in

ustvarjal!

Številko pred imenom skladatelja

zapiši na črto pred imenom obdobja,

v katerem je živel in ustvarjal.

26

TOČKOVNIK:

33 – 37 = 52

32,5 – 27,5 = 4

22 - 27 = 3

16,5 – 21.5 = 2

0 – 16 = 1

TOČKOVNIK:

33–37 = 5

32,5–27,5 = 4

22–27 = 3

16,5–21,5 = 2

0–16 = 1

26

Trditve razporedi od najstarejše do

najmlajše! (1 najstarejše 4 najmlajše)

Na črtico pred vsako povedjo napiši

ustrezno številko glede na to, kako

so si v času sledili omenjeni pojavi.

(1 – najstarejši, 4 – najmlajši)

26

Na priložen list zapiši opravičilo gospe

razredničarki zaradi izostanka od

pouka ker si bil bolan.

Na priloženi list napiši opravičilo

gospe razredničarki zaradi

izostanka od pouka, ker si bil bolan.

27

Zapiši Anino pot do žoge in ugotovi s

čem se bo igral Jan. Vriši mu pot.

Zapiši Anino pot do žoge in ugotovi,

s čim se bo igral Jan. Vriši mu pot.

29

Nina je nabrala 18 gob. Petra pa 9

gob. Koliko gob sta nabrali skupaj?

Nina je nabrala 18 gob, Petra pa 9.

Koliko gob sta nabrali skupaj?

41

Razmišljjaj kako je tukaj, ko je noč. Razmišljaj, kako je tukaj, ko je noč. 45
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B) VEJICA JE ODVEČ

Preglednica 28: Vejica je odveč

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Ime mu je bilo (ime skladatelja)

________ iz (rojstni kraj) _______.

On je določil (koliko) _________

notne črte, ter odkril solmizacijske

zloge, ki so se takrat imenovali (imena

zlogov) __ __ __ __ __.

Ime mu je bilo (ime skladatelja)

________, rodil se je v/na (rojstni

kraj) _______. On je določil (koliko)

_________ notnih črt in odkril

solmizacijske zloge, ki so se takrat

imenovali (imena zlogov) __ __ __

__ __.

2

A) MANJKA DVOPIČJE

Preglednica 29: Manjka dvopičje

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Antično glasbeno kulturo sta ustvarila

dva naroda (ime naroda)

_____________ in ___________.

Antično glasbeno kulturo sta

ustvarila dva naroda: (ime naroda)

_____________ in __________.

2

Opiši to glasbo! POMOČ! Kje v cerkvi

so peli, kako so se imenovale te pesmi,

v kakšnem jeziku so peli in na kako,

kdo je lahko pel, ali so igrali na

glasbila, Gregor 1. Veliki.

Opiši to glasbo. POMOČ: Kje v

cerkvi so peli? Kako so se imenovale

te pesmi? V katerem jeziku so peli in

kako? Kdo je lahko pel? Ali so igrali

na glasbila?

2

Poslušaj in zapiši!

 skladatelja:     __________

 naslov dela: ____________

Poslušaj in zapiši/obkroži:

 ime skladatelja: ________

 naslov dela: ___________

26

DVOPIČJE
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 programska ali absolutna

glasba ( obkroži)

 obdobje: _____________

 izvajalce: _____________

 programska ali absolutna

glasba (obkroži)

 obdobje: _____________

 imena izvajalcev: ______

B) DVOPIČJE JE ODVEČ

Preglednica 30: Dvopičje je odveč

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Temperatura se v različnih letnih

časih najmanj spreminja:

a) V smrekovem gozdu

b) na travniku

c) v oceanu

d)  v jezeru

Temperatura se v različnih letnih

časih najmanj spreminja

a) v smrekovem gozdu.

b) na travniku.

c) v oceanu.

č)  v jezeru.

24 (2)

V tabelo vpiši trditev pripiši ustrezno

glasbeno obliko in skladatelja.( Na

pr.: miniatura- kratka skladba –

R.Schumann)

Na ustrezno mesto v tabeli vpiši

glasbeno obliko, njen opis ali

razlago in skladatelja. (Npr.

miniatura – kratka skladba – R.

Schumann.)

26
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A) MANJKA VEZAJ

Preglednica 31: Manjka vezaj

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

V človekovem telesu je precej kosti:

29 v lobanji, 26 v hrbtenici, 25 v

prsnem košu, 32 v vsaki roki in 31 v

vsaki nogi. Koliko kosti ima 4 članska

družina?

V človekovem telesu je precej kosti:

29 v lobanji, 26 v hrbtenici, 25 v

prsnem košu, 32 v vsaki roki in 31 v

vsaki nogi. Koliko kosti ima 4-

članska družina?

3

Vsoto števil 35 in 127 povečaj 100

krat.

Vsoto števil 35 in 127 povečaj 100-

krat.

3 (2)

Zvezo med Nemčijo in Avstoogersko

imenujemo _________?

Zvezo med Nemčijo in

Avstro-Ogrsko imenujemo _______.

8

Kakšno glasbo si slišal?

a/ vokalno

b/ instrumentalno

c/ vokalno – instrumentalno

Kakšno glasbo si slišal?

a/ vokalno

b/ instrumentalno

c/ vokalno-instrumentalno

26 (2)

B) VEZAJ JE ODVEČ

Preglednica 32: Vezaj je odveč

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Skozi kolesarsko žarnico se v 10-

minutah pretoči naboj 120 As.

Skozi kolesarsko žarnico se v 10

minutah pretoči naboj 120 As.

10

VEZAJ
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A) MANJKA POMIŠLJAJ

Preglednica 33: Manjka pomišljaj

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

2 · a -3 +2 2 · a – 3 + 2 3 (2)

Napiši katere glasbene sestavine slišiš

in opiši svoje vtise ob poslušanju.

Alojz Srebotnjak - Najf, kolaž za

skupino različnih glasbenih

inštrumentov

Napiši, katere glasbene sestavine

slišiš, in prestavi svoje vtise ob

poslušanju.

Alojz Srebotnjak – Najf, kolaž za

skupino različnih glasbenih

inštrumentov

15

Trditve razporedi od najstarejše do

najmlajše! (1 najstarejše 4 najmlajše)

Na črtico pred vsako povedjo napiši

ustrezno številko glede na to, kako so

si v času sledili omenjeni pojavi. (1 –

najstarejši, 4 – najmlajši)

26

V tabelo vpiši trditev pripiši ustrezno

glasbeno obliko in skladatelja.( Na

pr.: miniatura- kratka skladba –

R.Schumann)

Na ustrezno mesto v tabeli vpiši

glasbeno obliko, njen opis ali

razlago in skladatelja. (Npr.

miniatura – kratka skladba – R.

Schumann.)

26

TOČKOVNIK:

33 – 37 = 52

32,5 – 27,5 = 4

22 - 27 = 3

16,5 – 21.5 = 2

0 – 16 = 1

TOČKOVNIK:

33–37 = 5

32,5–27,5 = 4

22–27 = 3

16,5–21,5 = 2

0–16 = 1

26

Opis živali - kos. (Glej učni list!) Kos – opis živali (Glej učni list.) 39

POMIŠLJAJ
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A) MANJKA POŠEVNICA

Preglednica 34: Manjka poševnica

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Kaj si prebral-a o Pro musici vivi in

Ansamblu Slavka Osterca?

Kaj si prebral/-a o Pro musici vivi in

Ansamblu Slavka Osterca?

15

15 jabolk želiš enakomerno razdeliti v

3 košare. Koliko jabolk boš dal-a v

vsako košaro?

15 jabolk želiš enakomerno razdeliti

v 3 košare. Koliko jabolk boš dal/-a v

vsako košaro?

28

Preglednica 35: Napačna stičnost ločil

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

PI
K

A

Naštej države antante ? Naštej države antante. 8 (2)

11.Kako se imenuje človek , ki je

zmagal v oktobrski revoluciji in s

katero pomočjo ?

11. Kako se je imenoval

človek, ki je zmagal v oktobrski

revoluciji? S čigavo pomočjo

je zmagal?

8

Poveži oznake fizikalnih količin z

ustreznimi enotami !

Oznake fizikalnih količin

poveži z ustreznimi enotami.

10

V tabelo vpiši trditev pripiši ustrezno

glasbeno obliko in skladatelja.( Na pr.:

miniatura- kratka skladba –

R.Schumann)

Na ustrezno mesto v tabeli

vpiši glasbeno obliko, njen

opis ali razlago in skladatelja.

(Npr. miniatura – kratka

26 (2)

STIČNOST LOČIL

POŠEVNICA
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skladba – R. Schumann.)

10.naloga:Poimenuj označene dele

spolovil.

10. naloga: Poimenuj

označene dele spolovil.

32 (2)

3.Narek 3. Narek 33

Opazuj drevo in njegovo gibanje . Opazuj drevo in njegovo

gibanje.

45

V
EJ

IC
A

Vstavi können,müssen,wollen. Vstavi können, müssen,

wollen.

7

Kako se imenuje človek , ki je zmagal

v oktobrski revoluciji in s katero

pomočjo ?

Kako se je imenoval človek, ki

je zmagal v oktobrski

revoluciji? S čigavo pomočjo

je zmagal?

8

Napetosti na treh zaporedno vezanih

žarnicah so 2V , 4V in 6V. Kolikšna je

napetost baterije, ki jih napaja?

Napetosti na treh zaporedno

vezanih žarnicah so 2 V, 4 V

in 6 V. Kolikšna je napetost

baterije, ki jih napaja?

10

Vstavi > , < ali =. Vstavi >, < ali =. 23

Vstavi znak < , > , = Vstavi znak <, >, =. 42 (2)

Med števili 225 , 600 ,   113456 , 7744

, 111111 , 88 poišči in izpiši tista, ki so

deljiva:

a) s 3:         b) s 5:

c) z 2:        d) z 10:

Med števili 225, 600, 113456,

7744, 111111, 88 poišči in

izpiši tista, ki so deljiva:

a) s 3:         b) s 5:

c) z 2:        č) z 10:

49

V
PR

A
ŠA

J

Kam potuješ ? Kam potuješ? 7 (2)

Kateri so vzroki za izbruh 1. svetovne

vojne ?

Kateri so vzroki za izbruh 1.

svetovne vojne?

8 (10)

Koliko naravnih zemljepisnih enot je v

Sloveniji ?

Koliko naravnih zemljepisnih

enot je v Sloveniji?

31 (6)

Katere SPO poznaš ? Katere SPO poznaš? 32
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D
V

O
-

PI
Č

JE
10.naloga:Poimenuj označene dele

spolovil.

10. naloga: Poimenuj

označene dele spolovil.

32

TR
I

PI
K

E Kakšen zrak čutiš (vonj, vlaga,

temperatura…)?

Kakšen zrak čutiš (vonj, vlaga,

temperatura …)?

45

PO
M

IŠ
LJ

A
J

TOČKOVNIK:

33 – 37 = 52

32,5 – 27,5 = 4

22 - 27 = 3

16,5 – 21.5 = 2

0 – 16 = 1

TOČKOVNIK:

33–37 = 5

32,5–27,5 = 4

22–27 = 3

16,5–21,5 = 2

0–16 = 1

26

U
K

LE
PA

J I
N

 Z
A

K
LE

PA
J

( x + 10) · 2 (x + 10) · 2 3 (3)

a)Načrtaj trikotnik ABC: a = 3,5cm,

c = 4cm, ß = 120° (s šestilom,

ravnilom)

a) Načrtaj trikotnik ABC: a =

3,5 cm, c = 4 cm, ß = 120° (s

šestilom, z ravnilom).

22

V tabelo vpiši trditev pripiši ustrezno

glasbeno obliko in skladatelja.( Na

pr.: miniatura- kratka skladba –

R.Schumann)

Na ustrezno mesto v tabeli

vpiši glasbeno obliko, njen

opis ali razlago in skladatelja.

(Npr. miniatura – kratka

skladba – R. Schumann.)

26 (4)

K imenu naravne enote zapiši imena

večjih rek, ki tečejo po njej ( vsaj

dve).

K imenu naravne enote zapiši

imena večjih rek, ki tečejo po

njej (vsaj dveh).

31

Zapiši manjkajočo cifro a (

upoštevaj, da ima lahko a več

vrednosti ), da bo število: /…/

Zapiši manjkajočo števko a

(upoštevaj, da ima lahko a več

vrednosti), da bo število: /…/

49

PO
ŠE

V
N

IC
A

Izmisli si svoj konec zgodbe in ga

nariši / zapiši.

Izmisli si svoj konec zgodbe in

ga nariši/zapiši.

1
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O
ST

A
LO

2 · a -3 +2 2 · a – 3 + 2 3 (2)

( 6 – 3) ·x (6 – 3) · x 3

Napetosti na treh zaporedno vezanih

žarnicah so 2V , 4V in 6V. Kolikšna je

napetost baterije, ki jih napaja?

Napetosti na treh zaporedno

vezanih žarnicah so 2 V, 4 V in

6 V. Kolikšna je napetost

baterije, ki jih napaja?

10

Nariši daljico CD, ki meri 5,6cm in jo

razdeli na dva skladna dela.

Nariši daljico CD, ki meri 5,6

cm, in jo razdeli na dva

skladna dela.

22 (9)

ZAPIŠI V OBLIKI MNOŽENJA!

4+4 + 4 + 4 =

ZAPIŠI V OBLIKI

MNOŽENJA.

4 + 4 + 4 + 4 =

28 (3)

Raba neustreznega znaka3.6.1.3.6

Preglednica 36: Raba neustreznega znaka

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

( a : 3) . 4 (a : 3) · 4 3

ZAPIŠI V OBLIKI SEŠTEVANJA!

3 . 2= 2 + 2 + 2 = 6

ZAPIŠI V OBLIKI SEŠTEVANJA.

3 ∙ 2 = 2 + 2 + 2 = 6

28 (5)

Raba znaka namesto veznika3.6.1.3.7

Preglednica 37: Raba znaka namesto veznika

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Napiši kaj je na sliki (embalaža, enota

+ hrana) Glej primer.

Napiši, kaj je na sliki (embalaža,

enota in hrana). Glej primer.

16
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Napačne oznake pri naštevanju3.6.1.3.8

Preglednica 38: Napačne oznake pri naštevanju

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Temperatura se v različnih letnih

časih najmanj spreminja:

a) V smrekovem gozdu

b) na travniku

c) v oceanu

d)  v jezeru

Temperatura se v različnih letnih

časih najmanj spreminja

a) v smrekovem gozdu.

b) na travniku.

c) v oceanu.

č)  v jezeru.

24 (3)

SKLADATELJI

A. Ludwig van Beethoven

B. Franz Schubert

C. Franz Liszt

D. Giuseppe Verdi

SKLADATELJI

A. Ludwig van Beethoven

B. Franz Schubert

C. Franz Liszt

Č. Giuseppe Verdi

26

Med števili 225 , 600 , 113456 , 7744 ,

111111 , 88 poišči in izpiši tista

števila, ki so deljiva:

a) s 3:             b) s 5:

c) z 2: d) z 10:

Med števili 225, 600, 113456, 7744,

111111, 88 poišči in izpiši tista, ki so

deljiva:

a) s 3:             b) s 5:

c) z 2: č) z 10:

49 (4)

Tipkarske napake3.6.1.3.9

Preglednica 39: Primeri tipkarskih napak

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Kje v cerkvi so peli, kako so se

imenovale te pesmi, v kakšnem jeziku

so peli in na5 kako, kdo je lahko pel,

Kje v cerkvi so peli? Kako so se

imenovale te pesmi? V katerem

jeziku so peli in kako? Kdo je lahko

2

5 Avtor je verjetno hotel napisati na kakšen način.
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ali so igrali na glasbila, Gregor 1.

Veliki.

pel? Ali so igrali na glasbila?

Zmnožek števil 80 in 5 povej za svojo

starost.

Zmnožek števil 80 in 5 povečaj za

svojo starost.

3

Svojemu prijatelju/prijateljici napiši

razglednico in mu povej, kako se imaš,

kakšno je vreme in kaj počnes.

Svojemu prijatelju/prijateljici napiši

razglednico in mu/ji sporoči, kako se

imaš, kakšno je vreme in kaj počneš.

7

Izmeri kata. Izmeri kota. 25

TOČKOVNIK:

33 – 37 = 52

32,5 – 27,5 = 4

22 - 27 = 3

16,5 – 21.5 = 2

0 – 16 = 1

TOČKOVNIK:

33–37 = 5

32,5–27,5 = 4

22–27 = 3

16,5–21,5 = 2

0–16 = 1

26

Koliko šopkpov boš naredil? Koliko šopkov boš naredil? 28

Kam hormonske žleze izločajo se

hormone?

Kam hormonske žleze izločajo vse

hormone?

32

Podčartaj jih, nato jih pravilno zapiši

na črte.

Podčrtaj jih, nato jih pravilno zapiši

na črte.

40

Nariš z znakom. Nariši z znakom. 45

Razmišljjaj, kako je tukaj, ko je noč. Razmišljaj, kako je tukaj, ko je noč. 45
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3.6.2 SLOGOVNA ANALIZA ZAPISANIH NAVODIL

Slogovno zaznamovana beseda3.6.2.1.1

Preglednica 40: Slogovno zaznamovana beseda

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

V tovarni v 6-ih dneh proizvedejo 312

ton bonbonov. Vsak dan proizvedejo

enako količino bonbonov. Koliko ton

bonbonov proizvedejo v enem dnevu?

V tovarni v 6 dneh naredijo 312 ton

bombonov. Vsak dan jih naredijo

enako količino. Koliko ton bombonov

izdelajo v enem dnevu?

5

Na sliki poimenuj najvažnejše žleze z

notranjim izločanjem.

Na sliki poimenuj najpomembnejše

žleze z notranjim izločanjem.

17

Imaš 18 rožic. Imaš 18 rož. 28

Zapiši manjkajočo cifro a ( upoštevaj,

da ima lahko a več vrednosti ), da bo

število: /…/

Zapiši manjkajočo števko a

(upoštevaj, da ima lahko a več

vrednosti), da bo število: /…/

49

Zapiši številski izraz in izračunaj

njegovo vrednost.

a) Razlika produkta števil 17 in

20 ter količnika števil 240 in 6.

b) Produkt števila 44 ter razlike

števil 29 in 18.

c) Količnik razlike števil 1240 in

240 ter vsote števil 780 in 220.

Zapiši številski izraz in izračunaj

njegovo vrednost.

a) Razliko zmnožka števil 17 in

20 ter količnika števil 240 in

6.

b) Zmnožek števila 44 ter

razlike števil 29 in 18.

c) Količnik razlike števil 1240 in

240 ter vsote števil 780 in

220.

50
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Števnik je odveč3.6.2.1.2

Preglednica 41: Števnik je odveč

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Na sliki je narisan električni krog, ki

ga sestavljajo baterija, dve enaki

žarnici in vezne žice.

Na sliki je narisan električni krog, ki

ga sestavljajo baterija, enaki žarnici

in vezne žice.

11

Samostalnik je odveč3.6.2.1.3

Preglednica 42: Samostalnik je odveč

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Na sliki sta označena dela medicinske

pijavke. Poimenuj ju ob črkah6.

Na sliki sta označena dela

medicinske pijavke. Poimenuj ju.

24

TRDITVE7

1. ima 4 stavke, izvaja jo

simfonični orkester

2. glasbena drama

3. svobodne instrumentalne

oblike z vtkanimi ljudskimi

napevi

4. umetna pesem, namenjena

pevcu solistu in instrumentalni

spremljavi

1. ima 4 stavke, izvaja jo

simfonični orkester

2. glasbena drama

3. svobodne instrumentalne

oblike z vtkanimi ljudskimi

napevi

4. umetna pesem, namenjena

pevcu solistu in

instrumentalni spremljavi

26

Iz pripovedne povedi tvori različne

vprašalne povedi.

Pripovedno poved spremeni v

različne vprašalne.

27

6 Učitelj je že v prvi povedi zapisal, da je slika označena z deloma, ki ju mora učenec poimenovati. Ravno tako

se ob črtah jasno vidita črki A in B in tam mora učenec napisati odgovor. Zato je besedna zveza ob črkah odveč.
7 Učenec nima na voljo trditve, ampak opis/razlago strokovnega izraza.
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Izračunaj račune. Izračunaj. 34 (2)

S prihodom Rimljanov se pri nas

začne obdobje:

a) srednji vek

b) novi vek

c) stari vek

S prihodom Rimljanov se pri nas

začne:

a) srednji vek.

b) novi vek.

c) stari vek.

35

Pridevnik je odveč3.6.2.1.4

Preglednica 43: Pridevnik je odveč

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Vpiši ustrezno črko z desne strani na

označene črte pred trditvami.

Vpiši ustrezno črko z desne strani na

črte pred trditvami.

24

Veznik (in členek) je (sta) odveč3.6.2.1.5

Preglednica 44: Veznik (in členek) je (sta) odveč

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

V žlezah z notranjim izločanjem

nastajajo hormoni, ki tudi nadzirajo

in usklajujejo telesno delovanje.

V žlezah z notranjim izločanjem

nastajajo hormoni, ki nadzirajo in

usklajujejo telesno delovanje.

17

Pobarvaj po spodnjem navodilu. Nato

pa še s šablono doriši sliko iz likov.

Pobarvaj po spodnjem navodilu.

Nato s šablono doriši sliko iz likov.

29
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Poved je odveč3.6.2.1.6

Preglednica 45: Poved je odveč

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Odgovori na vprašanje.8 Zakaj gozd

predstavlja življenjsko okolje?

Zakaj gozd predstavlja življenjsko

okolje?

46 (5)

Manjka vprašalnica3.6.2.1.7

Preglednica 46: Manjka vprašalnica

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN

Izvajalec je? Kdo je izvajalec? 26

Skladatelj tega dela je? Kdo je skladatelj tega dela? 26

Neustrezne besede/besedne zveze3.6.2.1.8

Preglednica 47: Neustrezne besede/besedne zveze

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Napiši katere glasbene sestave slišiš

in opiši svoje vtise ob poslušanju.

Napiši, katere glasbene sestave

slišiš, in predstavi svoje vtise ob

poslušanju.

15

S pomočjo priročnikov ugotovi imena

živali, ki živijo pod kamni, v tleh in

teh, ki obiskujejo gredico in rastline!

S pomočjo priročnikov ugotovi

imena živali, ki živijo pod kamni, v

tleh, in tistih, ki obiskujejo gredico in

20

8 Učitelj je sestavil vprašanje, iz katerega je razvidno, da zahteva odgovor. Zato je poved Odgovori na vprašanje

odveč.
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rastline.

Opiši na primeru eno negativno

posledico človekovega poseganja v

naravo.

S primerom predstavi eno negativno

posledico človekovega poseganja v

naravo.

21

Želim ti lep vikend! Želim ti lep konec tedna! 28

S pomočjo zemljevida Slovenije

razvrsti sosednje države po dolžini

meja z našo državo.

S pomočjo zemljevida Slovenije

razvrsti sosednje države glede na

dolžino meje z našo državo.  (1 –

najdaljša dolžina meje, 4 – najkrajša

dolžina meje)

31

Kaj vse zmore elektrika v naših

gospodinjstvih?

Za kaj vse uporabljamo elektriko v

naših gospodinjstvih?

38

Nariši zanimiv oblak Nariši oblak zanimive oblike. 45

Neustrezno navodilo3.6.2.1.9

Preglednica 48: Neustrezno navodilo

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA
KN/UL

Trditve razporedi od najstarejše do

najmlajše! (1 najstarejše 4 najmlajše)

Na črtico pred vsako povedjo napiši

ustrezno številko glede na to, kako

so si v času sledili omenjeni pojavi.

(1 – najstarejši, 4 – najmlajši)

26
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3.6.3 POMENSKA ANALIZA ZAPISANIH NAVODIL

Pomenske napake3.6.3.1.1

Preglednica 49: Pomenske napake

PRIMER NAPAKE PRAVILNO ŠTEVILKA

KN/UL

Ob poslušanju dopiši9 rešitev. Ob poslušanju napiši rešitev. 2

Dopolni naslednje stavke10! Dopolni naslednje povedi. 2 (2)

Preriši tabelo11 in izračunaj. Tabelo preriši v zvezek in izračunaj. 3

Obkroži črko12 pred pravilnim

odgovorom.

Napiši pravilni odgovor. 11

Beri o Paulovi službi in obkroži

pravilni odgovor.

Preberi besedilo o Paulovi službi in

obkroži črko pred pravilnim

odgovorom.

16

Opazuj kaj ima vsak cvet in zakaj je to

pomembno?

Opazuj, kaj ima vsak cvet, in napiši,

čemu je namenjen posamezni

sestavni del.

20

V tabelo vpiši trditev13 pripiši

ustrezno glasbeno obliko in

skladatelja.( Na pr.: miniatura- kratka

skladba – R.Schumann)

Na ustrezno mesto v tabeli vpiši

glasbeno obliko, njen opis ali

razlago in skladatelja. (Npr.

miniatura – kratka skladba – R.

Schumann.)

26

Pobarvaj darilo na levi strani, zvezdo Pobarvaj darilo na levi strani in 29

9 Naloga je sestavljena tako, da je učiteljevo navodilo poved, nato pa prazna črta za odgovor. Ker ne gre za

dokončanje povedi, je izraz dopisati neustrezen.
10 Nadaljnje besedilo je sestavljeno iz stavkov, ki tvorijo povedi. Zato je bolj smiselno navodilo, naj učenec

dopolni povedi, in ne stavke.
11 Iz naloge ni razvidno, kam naj bi učenec prerisal tabelo.
12 V nalogi ni možnih odgovorov, zato učenec ne more obkrožiti črke pred njimi.
13 Učenec nima na voljo trditve, ampak opis/razlago strokovnega izraza (npr. ima 4 stavke, izvaja jo simfonični

orkester).
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nad smrečico ter nariši obesek pod

smrečico in darilo pred njo.

zvezdo nad smrečico. Na smrečici

nariši obesek, pod njo pa darilo.

S pomočjo zemljevida Slovenije

razvrsti sosednje države po dolžini

meja z našo državo14.

S pomočjo zemljevida Slovenije

razvrsti sosednje države glede na

dolžino meje z našo državo. (1 –

najdaljša dolžina meje, 4 –

najkrajša dolžina meje)

31

Kateri izmed naštetih ulomkov

predstavljajo naravna števila?

Kateri izmed naštetih ulomkov

predstavljajo naravna števila?

Obkroži jih.

49

14 Spodaj so zapisane številke od 1 do 4, ni pa pojasnjena lestvica, katera številka predstavlja najdaljšo mejo in

katera najkrajšo.



Čudič, A. (2013). Analiza zapisanih navodil učiteljev. Pedagoška fakulteta UL.

65

3.7 PREVERJANJE HIPOTEZ

Kot sem že omenila, sem analizirala 46 besedil. Število 46 torej predstavlja celoto (100 %),

odstotki bodo vedno izraženi s celimi števili (npr. 65 %).

3.7.1 JEZIKOVNE NAPAKE V KONTROLNIH NALOGAH IN NA UČNIH
LISTIH

Jezikovne napake so slovarske, slovnične, pravopisne in pravorečne. Analizirala sem vse vrste

napak, razen pravorečnih. Teh nisem vključila v delo, ker sem analizirala zapisana navodila in

ne govorjenih.

Raba napačne besede kot slovarska napaka je v/na 9 različnih KN/UL. Kar trikrat se pojavi

primer (KN 16, KN 27, KN 44), da je učitelj uporabil glagol zapiši namesto napiši, npr. Na

priložen list zapiši opravičilo gospe razredničarki zaradi izostanka od pouka ker si bil bolan.

Pozoren bodi na obliko opravičila, pri dveh KN (KN 7 in KN 50) pa je učitelj uporabil izraz

številka namesto števka, npr. Napiši letnice s številkami.

Najpogostejša slovnična napaka je napačen besedni red, in sicer sem ugotovila 23

nepravilnih primerov v različnih KN/UL. Treba je presoditi, kateri podatek je pomembnejši,

in tega glede na pravilo členitve po aktualnosti ustrezno umestiti v poved.

Pri pravopisnih napakah največkrat manjka pika. Napaka se pojavi kar 79-krat v različnih

KN/UL, od tega se v KN 2, KN 6, KN 8, KN 10, KN 11, KN 18, UL 20, KN 24, KN 25, KN

26, UL 28 in KN 42 pojavi večkrat. Najpogostejša napaka iz te rubrike je raba klicaja namesto

pike.
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Samo 9 % kontrolnih nalog in učnih listov učiteljev je brez jezikovnih napak, 13 % jih ima

eno. Ostalih 79 % ima najmanj dve napaki, zato lahko potrdim hipotezo 1:

Več kot polovica zapisanih navodil učiteljev ni jezikovno pravilnih.

Število jezikovnih

napak

Odstotek besedil

(%)
Številka KN/UL

0 9 34, 43, 47, 48

1–5 43
1, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 29, 30, 33, 35, 38,

39, 40, 41, 44, 46, 50

6–10 24 6, 7, 11, 15, 16, 18, 27, 31, 32, 42, 45

11–15 13 3, 10, 20, 25, 28, 49

16 ali več 11 2, 8, 22, 24, 26

Največ učiteljev (43 %) je v KN/UL naredilo od 1 do 5 jezikovnih napak, od tega je 6 KN/UL

(13 %) s samo eno napako. Skoraj četrtina (24 %) je KN/UL, ki imajo od 6 do 10 napak.

Nobene napake, ali od 10 do 15 napak, ali več kot 16 napak pa ima približno 10 % KN/UL. V

zadnji skupini (16 napak ali več) izstopajo KN 26 (33 napak), KN 8 (32 napak) in KN 2 (31

napak), od tega je največ pravopisnih (manjka pika in stičnost ločil).

Graf 2: Delež kontrolnih nalog in učnih listov glede na število jezikovnih napak

0

5

10

15

20

25

0 1–5 6–10 11–15 16 ali več

Število KN/UL

Preglednica 50: Jezikovne napak v KN/UL
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3.7.2 VPLIV ŠTUDIJSKE SMERI NA NAPAKE UČITELJEV

Na začetku analize sem imela enako število kontrolnih nalog in učnih listov razrednih in

predmetnih učiteljev (vsakih 25). Ker sem iz vzorca zaradi prepisanih nalog pozneje izločila 4

kontrolne naloge učiteljev slovenščine (tj. predmetnih učiteljev), sem pri analizi, kateri učitelji

delajo več napak (razredni ali predmetni), prav tako naključno izločila še 4 KN/UL razrednih

učiteljev (KN 4, KN 29, KN 39, KN 42). Tako sem dobila enakovredno razmerje razrednih in

predmetnih učiteljev (21 : 21).

Preglednica 51: Število napak razrednih učiteljev

Razredni

učitelji

Število napak Število vseh

napak

posameznega

učitelja
J S P

1 3 0 0 3

3 14 0 1 15

5 4 1 0 5

12 2 0 0 2

20 13 1 1 15

21 1 1 0 2

23 4 0 0 4

27 6 1 0 7

28 14 2 0 16

30 3 0 0 3

31 10 1 1 12

33 1 0 0 1

34 0 2 0 2

Legenda:

J – jezikovne napake; S – slogovne napake; P – pomenske napake
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35 2 1 0 3

38 4 1 0 5

40 1 0 0 1

41 3 0 0 3

43 0 0 0 0

45 8 1 0 9

47 0 0 0 0

48 0 0 0 0

Skupaj 93 12 3 108

Iz preglednice 51 razberemo, da je največje število napak, ki jih najdemo v eni KN/UL, 16

(KN 28), sledita KN3 in KN 20, ki imata 15 napak. Pri treh izdelkih učiteljev nisem našla

nobene napake (KN 43, KN 47, KN 48), pri dveh pa le 1 (KN 33, KN 40). Štirje učitelji, ki

niso naredili niti ene jezikovne napake (Preglednica 50), so razredni.

Največ napak je jezikovnih, najmanj pa pomenskih. Vseh skupaj je 108 napak pri kontrolnih

nalogah in učnih listih razrednih učiteljev.

Preglednica 52: Število napak predmetnih učiteljev

Predmetni

učitelji

Število napak Število vseh

napak

posameznega

učitelja
J S P

2 31 0 3 34

6 8 0 0 8

7 10 0 0 10

8 32 0 0 32

10 11 0 0 11

11 6 1 1 8

13 1 0 0 1

14 1 0 0 1
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Glede na to, da je 21 razrednih učiteljev naredilo 108 napak, 21 predmetnih učiteljev pa 265,

lahko potrdim hipotezo 2:

Predmetni učitelji naredijo več napak v zapisanih navodilih kot razredni.

15 8 1 0 9

16 10 0 1 11

17 4 2 0 6

18 8 0 0 8

22 24 0 0 24

24 17 2 0 19

25 11 0 0 11

26 33 4 1 38

32 7 0 0 7

44 1 0 0 1

46 4 5 0 9

49 12 1 1 14

50 2 1 0 3

Skupaj 241 17 7 265

Iz Preglednice 52 razberemo, da je največje število napak v KN 26, zasledila sem jih kar 38.

Sledi KN 8, ki jih ima 32, od tega so vse jezikovne. V primerjavi z razrednimi učitelji, pri

predmetnih ni KN/UL brez napak, 3 KN/UL imajo po 1 napako (KN 13, KN 14, KN 44). Vsi

učitelji (Preglednica 54), ki so naredili 16 napak ali več, so predmetni.

Glede na to, da so bile 4 KN, ki sem jih pozneje odstranila iz vzorca, KN učiteljev

slovenščine, mi je tako ostala le 1 KN predmetnega učitelja, ki poučuje slovenščino. V

njegovi KN sem našla samo 1 jezikovno napako.

Enako kot pri izdelkih razrednih učiteljev je tudi pri KN/UL predmetnih učiteljev največ

jezikovnih napak, najmanj pa pomenskih. Vseh skupaj je 265 napak v kontrolnih nalogah in

na učnih listih predmetnih učiteljev.
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3.7.3 VPLIV IZOBRAZBE NA NAPAKE UČITELJEV

V Preglednici 1 vidimo, da ima 33 učiteljev visoko, le 13 učiteljev pa višjo izobrazbo. Da sem

lahko primerjala, kateri naredijo več napak, sem izmed 33 učiteljev z visoko izobrazbo

dvakrat naključno izbrala po 13 učiteljev in jih primerjala s tistimi, ki imajo višjo izobrazbo.

Prvih 13 naključno izbranih sem pri drugem žrebanju spet vključila v množico 33 učiteljev z

visoko izobrazbo.

Preglednica 53: Število napak učiteljev z višjo izobrazbo

Učitelji z

višjo

izobrazbo

Število napak Število vseh

napak

posameznega

učitelja
J S P

3 14 0 1 15

6 8 0 0 8

8 32 0 0 32

10 11 0 0 11

17 4 2 0 6

22 24 0 0 24

23 4 0 0 4

24 17 2 0 19

27 6 1 0 7

29 4 1 1 6

31 10 1 1 12

34 0 2 0 2

40 1 0 0 1

Skupaj 135 9 3 147



Čudič, A. (2013). Analiza zapisanih navodil učiteljev. Pedagoška fakulteta UL.

71

Preglednica 54: Število napak prvih 13 naključno izbranih učiteljev z visoko izobrazbo

Učitelji z

visoko

izobrazbo

Število napak Število vseh

napak

posameznega

učitelja
J S P

1 3 0 0 3

4 2 0 0 2

5 4 1 0 5

7 10 0 0 10

12 2 0 0 2

13 1 0 0 1

16 10 0 1 11

25 11 0 0 11

28 14 2 0 16

38 4 1 0 5

41 3 0 0 3

45 8 1 0 9

49 12 1 1 14

Skupaj 84 6 2 92
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Preglednica 55: Število napak drugih 13 naključno izbranih učiteljev z visoko izobrazbo

Učitelji z

visoko

izobrazbo

Število napak Število vseh

napak

posameznega

učitelja
J S P

2 31 0 3 34

4 2 0 0 2

5 4 1 0 5

11 6 1 1 8

12 2 0 0 2

20 13 1 1 15

21 1 1 0 2

26 33 4 1 38

30 3 0 0 3

32 7 0 0 7

38 4 1 0 5

45 8 1 0 9

50 2 1 0 3

Skupaj 116 11 6 133

Preglednica 56: Število posameznih napak učiteljev z višjo izobrazbo ter prvih in drugih 13 naključno

izbranih učiteljev z visoko izobrazbo

Učitelji Število napak Skupaj

J S P
13 učiteljev z višjo izobrazbo 135 9 3 147

Prvih 13 naključno izbranih učiteljev z visoko izobrazbo 84 6 2 92

Drugih 13 naključno izbranih učiteljev z visoko izobrazbo 116 11 6 133
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Glede na to, da imajo učitelji z višjo izobrazbo več napak kakor prvih in drugih 13 naključno

izbranih učiteljev z visoko izobrazbo, lahko potrdim hipotezo 3:

Učitelji z višjo stopnjo izobrazbe naredijo manj napak kot učitelji z nižjo stopnjo.

Analiza je pokazala, da učitelji z višjo izobrazbo naredijo več jezikovnih napak kot učitelji z

visoko. Število slogovnih in pomenskih napak pa je tako majhno, da je razlika zanemarljiva in

ni vplivala na končni rezultat. Odločilna kategorija so bile jezikovne napake, ki jih je v vseh

treh primerih največ.

Če pogledamo preglednici s podatki o številu napak naključno izbranih izdelkov učiteljev z

visoko izobrazbo, opazimo, da je razlika 41 napak, kar je veliko. To pripisujem dejstvu, da

sem v drugem žrebu zajela dve KN, ki imata 38 in 34 napak, v prvem pa je bilo največ napak

v eni KN le 16.

3.7.4 VPLIV DELOVNIH IZKUŠENJ NA NAPAKE RAZREDNIH
UČITELJEV

V Preglednici 1 se vidi, da se število let delovnih izkušenj razrednih učiteljev giblje od 1 do

35 let, zato sem učitelje na podlagi delovne dobe razdelila v 4 skupine, ki so si po številu

učiteljev približno enake.
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Preglednica 57: Skupina 1 – razredni učitelji z delovno dobo od 1 do 9 let in število napak

posameznega učitelja

Učitelji Delovna

doba

Število napak Skupaj

napak
J S P

1 7 3 0 0 3

5 4 4 1 0 5

30 2 3 0 0 3

33 7 1 0 0 1

35 1 2 1 0 3

41 4 3 0 0 3

45 7 8 1 0 9

Skupaj 24 3 0 27

Preglednica 58: Skupina 2 – razredni učitelji z delovno dobo od 10 do 19 let in število napak

posameznega učitelja

Učitelji Delovna

doba

Število napak Skupaj

napak
J S P

3 19 14 0 1 15

12 15 2 0 0 2

21 13 1 1 0 2

28 14 14 2 0 16

43 15 0 0 0 0

47 15 0 0 0 0

48 12 0 0 0 0

Skupaj 31 3 1 35
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Preglednica 59: Skupina 3 – razredni učitelji z delovno dobo od 20 do 29 let in število napak

posameznega učitelja

Učitelji Delovna

doba

Število napak Skupaj

napak
J S P

4 20 2 0 0 2

20 25 13 1 1 15

23 26 4 0 0 4

38 20 4 1 0 5

39 22 5 0 0 5

42 21 8 0 0 8

Skupaj 36 2 1 39

Preglednica 60: Skupina 4 – razredni učitelji z delovno dobo 30 let in več ter število napak

posameznega učitelja

Učitelji Delovna

doba

Število napak Skupaj

napak
J S P

27 30 6 1 0 7

29 30 4 1 1 6

31 35 10 1 1 12

34 35 0 2 0 2

40 35 1 0 0 1

Skupaj 21 5 2 28
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Glede na to, da delajo razredni učitelji z manj delovnimi izkušnjami manj napak kot razredni

učitelji z več delovnimi izkušnjami, lahko potrdim hipotezo 4:

Razredni učitelji z manj delovnimi izkušnjami delajo manj napak kot razredni učitelji z

več delovnimi izkušnjami.

Preglednica 61: Število posameznih napak razrednih učiteljev glede na število let delovnih izkušenj

Delovna doba Število

učiteljev

Število napak Skupaj

napak

Povprečno

število napak

enega učitelja
J S P

1–9 let 7 24 3 0 27 3,86

10–19 let 7 31 3 1 35 5,00

20–29 let 6 36 2 1 39 6,50

30 let ali več 5 21 5 2 28 5,60

Če pogledamo število napak učiteljev, jih najmanj naredijo učitelji z delovno dobo do 9 let in

30 let ali več. Najmanj napak od vseh skupin dela skupina 1, to so učitelji, ki imajo od 1 do 9

let izkušenj. Za njimi je skupina 4, sledi skupina 2, največ napak pa sem zasledila v

kontrolnih nalogah in učnih listih učiteljev, ki spadajo v skupino 3.

Izračun, koliko napak v povprečju naredi 1 učitelj v posamezni skupini, pokaže, da naredijo

najmanj napak učitelji, ki delajo od 1 do 9 let. Število napak nato narašča s številom let

delovne dobe, pri učiteljih, ki delajo največ let, pa zopet upade glede na prejšnjo skupino.

Največ napak v povprečju naredijo učitelji tretje skupine, ki so zaposleni od 20 do 29 let.
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4 SKLEP

Zelo pomembno učiteljevo vsakdanje delo je dajanje navodil v ustni in pisni obliki. S tem

učitelji učence usmerjajo pri šolskih dejavnostih. Tudi sama bom kot profesorica razrednega

pouka postavljena pred to zahtevno nalogo, za katero menim, da je izredno pomembna,

posvečamo pa ji premalo pozornosti. Zanimala so me zapisana navodila učiteljev v kontrolnih

nalogah in na učnih listih, s katerimi se učenci (pa tudi učitelji) srečujejo vsak dan.

Na pedagoški praksi, na kateri sem kot študentka najprej hospitirala, sem pri raznih analizah

opazila veliko podrobnosti v izdelkih učiteljev. Vedno sem bila pozorna na slovnične in

pravopisne napake. Že samo ob hitrem pregledu učiteljevega zapisa sem opazila

pomanjkljivosti oz. napake. Najbolj so me zmotile tiste, ki so se pojavljale v navodilih v

kontrolnih nalogah in na učnih listih, ker menim, da se to ne bi smelo dogajati oz. vsaj ne v

tolikšni meri. Z raziskavo in podrobno analizo, ki sem jo naredila, sem ugotovila, da je napak

veliko več, kot sem jih opazila na prvi pogled. Besedila učiteljev, torej kontrolne naloge in

učne liste, sem v diplomskem delu analizirala glede na jezikovne, slogovne in pomenske

napake.

Malo manj kot polovica kontrolnih nalog in učnih listov ima od 1 do 5 jezikovnih napak.

Najpogostejše so napačni besedni red, raba ločil (pika manjka ali je odveč) in odvečne besede.

Najpogosteje se pojavljajo pravopisne napake, sledijo jim slovnične, najmanj je slovarskih

napak. 9 % (4) učiteljev ni naredilo niti ene jezikovne napake, 13 % (6) učiteljev je naredilo 1

napako, kar se mi zdi glede na množico (46 učiteljev) malo. Največ jezikovnih napak v eni

kontrolni nalogi je 33. V njej prevladujejo pravopisne napake, povezane z rabo ločil.

Glede na analizirane napake sem ugotavljala tudi, kako študijska smer, izobrazba in število let

delovne dobe vplivajo na količino napak, ki jih naredijo učitelji. Ugotovila sem, da razredni

učitelji naredijo manj napak kot predmetni. Sodeč po analizi, so v vzorcu analiziranih KN/UL

4 razrednih učiteljev, ki niso naredili niti ene jezikovne napake (od tega so trije, ki niso

naredili niti slogovnih niti pomenskih), in 5 predmetnih učiteljev, ki so naredili 16 ali več

jezikovnih napak. Menim, da je to pri obeh množicah vplivalo na rezultat, saj gre za dve

skrajnosti. Pri analizi izdelkov predmetnih učiteljev sem ugotovila, da ima vsak izdelek

najmanj eno napako.
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Učitelji z visoko stopnjo izobrazbe naredijo manj napak kot učitelji z višjo stopnjo. Trije

učitelji, ki so oddali izdelek brez napak, imajo visoko stopnjo izobrazbe.

Potrdila sem tudi zadnjo hipotezo, da delajo razredni učitelji z več delovnimi izkušnjami več

napak kot učitelji z manj izkušnjami. Glede na število napak na posameznega učitelja naredijo

najmanj napak učitelji, ki poučujejo od 1 do 9 let, največ napak pa učitelji, ki delajo od 20 do

29 let.

Slovenščina je državni in uradni jezik Republike Slovenije. Poučevanje v slovenskih šolah

poteka v slovenščini, zato je pomembno, da ima učitelj med drugim dobro razvito tudi

sporazumevalno zmožnost v slovenščini. Na podlagi rezultatov raziskave, koliko napak so

naredili učitelji v KN ali na UL, lahko sklepamo, kako dobro imajo učitelji razvito jezikovno

zmožnost. Podatkov zaradi premajhnega vzorca sicer ne moremo posplošiti, vsekakor pa so ti

eden izmed pokazateljev. Upam, da bodo učitelji pri dajanju navodil (pa tudi pri drugih

področjih pedagoškega procesa) začeli posvečati več pozornosti jezikovni pravilnosti in s tem

zmanjšali število napak ali celo povsem nehali delati napake.
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6 PRILOGE

Prilagam pet primerkov analiziranih KN/UL učiteljev.
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