
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ZDENKA HOSTA 





UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Razredni pouk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bralna pismenost učencev petega razreda na OŠ Vič 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor:          Kandidatka: 

red. prof. dr. Igor Saksida       Zdenka Hosta  

 

 

Ljubljana, 2013 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Igorju Saksidi za vso prijaznost, potrpežljivost in pomoč pri 

pisanju naloge. 

 

Posebna zahvala gre učencem petega razreda in sodelavcem. 

 

Iskrena hvala moji družini za spodbudo in podporo pri študiju. 

 

 

 

 





POVZETEK 

 

 

Branje nas spremlja na vsakem koraku in je zelo pomemben del človekovega življenja in 

delovanja. Branje je dejavnost, ki se je začnemo učiti že pred vstopom v osnovno šolo in je 

pomembna za nadaljnje učenje in učno uspešnost, vendar se pravega pomena branja zavemo 

šele pozneje. V osnovnih šolah učenci ne berejo veliko, k branju jih večinoma spodbujajo 

zunanje oblike motivacije, ki jim obljubljajo nagrado, zaradi katere se dobro počutijo. Takšna 

oblika motivacije ima le kratkotrajen učinek, ki pa ni zanemarljiv, zato je pomembno, da 

učenci razumejo pravi pomen branja knjig in začnejo v njih uživati, torej ne berejo samo 

zaradi zunanjih spodbud, ampak tudi lastnega interesa in radovednosti. Veliko vlogo pri 

branju ima motivacija. S prisotnostjo motivacije za branje je pri otrocih velika verjetnost, da 

bodo postali dobri bralci in bodo v branju tudi uživali. 

 

V uvodnem delu naloge so predstavljena teoretična izhodišča s področja motivacije, branja in 

bralne motivacije. Predstavila sem samo splošne značilnosti, motivatorje in dejavnike branja, 

vrste in tehnike branja, učno motivacijo, spodbujanje bralne motivacije, kar je prvi pogoj za 

razumevanje drugega dela, v katerem so predstavljeni rezultati bralnih navad učencev petega 

razreda na Osnovni šoli Vič. Rezultati veljajo samo za omenjeni vzorec, zato jih ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo. Rezultati raziskave so pokazali, da učenci knjig ne berejo 

vsak dan, a branju pripisujejo pozitiven pomen, saj v večini berejo predvsem zaradi sprostitve 

in pridobivanja novih informacij, vendar to kaže tudi na to, da ga ne povezujejo z učenjem, 

poleg tega pa se, kljub učiteljevim spodbudam, interes za branje z leti šolanja zmanjšuje in 

vse pomembnejše postajajo druge oblike dejavnosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: branje, bralne težave, učinkovito branje, bralne strategije, vloga staršev, 

bralna pismenost. 

 

 

 

 

 

 





ABSTRACT 

 

Reading is our daily companion and a very important part of human life and acting. It is an 

activity we start learning already before entering primary school and it is important for further 

learning and academic achievement, although the real importance of reading is not realized 

until later. In primary school children do not read lots of books, they are motivated to read 

mostly by external forms of motivation by promising them a kind of reward which makes 

them feel well. Such a motivation is short- term, which, on the other hand, is not insignificant. 

Therefore it is important for the students to understand the real meaning of reading books and 

to start enjoying them, to read not only for the external stimulus but for their own interest and 

curiosity. Motivation has a significant part in reading. If there is motivation for reading there 

is a great probability for the children to become good readers and to also enjoy reading. 

 

In the introductory part of my work the theoretical basis in the field of motivation, reading 

and reading motivation is introduced. I have presented only general characteristics, motivators 

and factors in reading, types and techniques of reading, learning motivation, the encouraging 

of learning motivation, which is the basis for the understanding of the second part of my work 

where the results of the reading habits of the fifth grade students at Primary School Vič are 

presented. The results are valid for the mentioned sample only and are not to be generalized to 

the entire population. The results of the survey have shown that students do not read books 

every day but they give reading a positive meaning because they mostly read for relaxation 

and obtaining new information. However it also shows that students do not associate reading 

with learning and, furthermore, in spite of the teacher’s incentives the interest in reading 

lessens with the years of schooling and other activities become more and more important. 

 

KEY WORDS: reading, reading difficulties, effective reading, reading strategies, the role of 

parents, reading literacy. 
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1 UVOD 

 

Če ne bomo brali, nas bo pobralo! 

(Tone Pavček, 2001) 

 

Na naši šoli smo se odločili, da posvetimo bralni pismenosti večjo pozornost. Doseganje 

temeljnih bralnih kompetenc je zelo pomembno, saj te omogočajo nadaljevanje učenja na 

vseh področjih, kar pomeni uspešno in učinkovito delovanje na vseh življenjskih področjih. 

OŠ Vič v šolskem letu 2011/12 in 2012/13 sodeluje v razvojnem projektu: Bralna pismenost, 

ki ga vodi Zavod za šolstvo in je financiran s sredstvi Evropske unije iz Evropskeg socialnega 

sklada in sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  

 

V okviru projekta smo si zadali dva temeljna cilja: 

– izboljšati tehniko branja, 

– poglabljati razumevanje prebranega. 

 

Razvijati pa želimo tudi motivacijo za branje, jezikovno pravilnost in čitljivost učenčevih 

zapisov.  

 

Motivacija za branje je ključna sestavina bralne pismenosti, zato so učenci prejeli bralno 

mapo, v katero vpisujejo naslove prebranih knjig oziroma člankov. Zaposleni na šoli bi radi 

učence spodbudili k razmišljanju, kaj in koliko berejo ter kaj novega so se naučili. Na seznam 

prebranega učenci vključijo tudi knjige za domače branje, bralno značko, članke za delo pri 

pouku … Z uvedbo bralne mape so v projekt vključeni tudi starši. S seznamom prebranega 

dobimo vpogled, kaj in koliko otrok prebere, ter se o prebranih vsebinah z njim tudi 

pogovorimo. Enkrat na mesec, pri razredni uri, učitelj pregleda mape ter se o branju pogovarja 

z učenci. Raziskave kažejo, da lahko starši močno vplivajo na razvijanje bralne pismenosti, 

zato smo starše prosili, da dejavno sodelujejo. Projekt bralne pismenosti je zastavljen pri 

celotnem šolskem predmetniku in v vseh razredih. 

 

Ker sem v petem razredu v oddelku podaljšanega bivanja, sem se odločila, da predstavim 

bralne zmožnosti petošolcev v okviru leposlovnega branja. 
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2 TEORETIČNI OKVIR 

 

Branje je ena temeljnih spoznavnih zmožnosti človeka. Ker se z branjem v vsakodnevnem 

življenju neprestano srečujemo, je pomembno, da bralno zmožnost čim bolje razvijemo, kar 

pomeni, da je treba najprej usvojiti tehniko branja. Branje nam omogoča, da se 

sporazumevamo z okoljem, razširja nam obzorje, nas notranje bogati. V življenje nam lahko 

prinaša veliko veselja. (Pečjak, 1993). 

 

Cilje, vsebine, načela in metode pouka književna didaktika izvaja iz lastne predmetnosti 

(prim. Rosandić, 1988), vendar je ta predmetnost, pa čeprav zasnovana medpanožno, 

zasidrana predvsem v spoznanjih literarne vede: »ta pove, kaj je bistvo književnosti in kaj 

glede na to lahko od nje pričakujemo« (Krakar - Vogel, 1991: 8). Literarno vedo oz. 

strokovno pisanje o književnost je v književnodidaktičnem kontekstu mogoče razumeti zelo 

široko – ne gre le za literarno teorijo in zgodovino ter recepcijsko vedo, pač pa tudi za 

kvalitetne literarne interpretacije, ocene, kritike – in seveda avtopoetike. Mladinska 

književnost kot temeljna naslovniška zvrst književnosti (prim. Kmecl, 1977) v osnovni šoli je 

v tem smislu še posebej zanimiva. V avtopoetikah, kritiki, esejistiki se je zelo postopoma 

osvobajala objema pedagogike; do depedagogizacije (prim. Kobe, 1987) mladinske 

književnosti v resnici pride šele v prvi polovici 20. stoletja, kar pomeni, »da so pisanje za 

mladino od njegovega vznika naprej in tudi vrednotenje le-tega pomenljivo usmerjali 

normativi pedagoških teorij v posameznih obdobjih« (prav tam: 8). 

 

Branje je učna spretnost, brez katere si dobrega učenja niti zamisliti ne moremo. To je 

sposobnost primerno hitrega, tihega ali glasnega branja z razumevanjem, je zmožnost 

ugotavljanja bistvenega v besedilih in tudi sposobnost ugotavljanja miselnih povezav in 

navezovanja na prejšnje znanje ter seveda sposobnost kritičnega branja.  

 

Znanje in napredovanje v času otrokovega šolanja je neločljivo povezano z branjem. Veliko je 

učencev, ki imajo težave z branjem. Učenci s težavami pri branju slabše napredujejo in 

dosegajo skromnejše rezultate, ker zaradi bralnih težav in nerazumevanja prebranega ne 

zmorejo sami predelati učnih vsebin, pojavljajo se tudi težave s koncentracijo, pomnjenjem in 

spominskim obvladovanjem vsebin. Pomembno je, da težave dovolj zgodaj odkrijemo, 
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učencem pomagamo in s tem pripomoremo k poznejšemu uspešnemu učnemu uspehu 

posameznika.  

 

Učencem moramo predstaviti, da dober bralec:  

– se lažje uči,  

– ima bolje razvit spomin, 

– ima bogat besedni zaklad, 

– ima razvite miselne veščine sklepanja in razumevanja dogodkov, 

– je bolj ustvarjalen in se lažje znajde v življenjskih situacijah, 

– se uspešneje sporazumeva z drugimi ljudmi, 

– pravilneje razume svoja čustva, 

– ima razvite pozitivne vrednote, 

– lažje ustvarja lastne sodbe o dogajanjih in uspešneje prepoznava resnico ... 

 

Kaj je branje? 

Je vstopanje v svet domišljije, ki si ga delita bralec in pisec, brati nekomu pomeni vzeti si čas 

zanj, čas, v katerem besede dobijo širši pomen od izgovorjenih glasov. Pomeni čas, v katerem 

se stkejo prav posebne vezi, ki sežejo v svet, hkrati pa nas tesno povežejo. Samo starši lahko 

svojemu otroku najbolje zagotovijo, da bodo knjige in veselje, ki jim ga daje branje, del 

njegovega otroštva. Nihče drug otroka ne more tako spodbuditi k branju kot mama in oče. 

Branje lahko delimo z družinskimi člani vse življenje, tudi potem, ko so otroci že odrasli. 

Učenje branja je obsežno in zahtevno, zato otrok, če naj postane bralec za vse življenje, 

potrebuje pomoč. 

 

Med četrtim in devetim letom mora usvojiti bralno tehniko; spoznati črke, naučiti se 

povezovati črke oziroma glasove v besede, povezovati v svojih možganih besede v podobe, ki 

mu nekaj pomenijo. Otroci pa tega ne zmorejo sami. Da bi postali pravi bralci, potrebujejo 

starše, ki: 

– jim berejo; 

– jih poslušajo, kako berejo, ko so še majhni; 

– jim omogočajo mirne trenutke, primerne za branje; 

– se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši; 

– so jim vzgled odraslega bralca in zanimanja za knjige. 
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Večina današnjih družin ve, da je glasno branje zelo pomembno za majhne otroke. Na žalost 

pa čas, porabljen za skupno branje, s starostjo otrok strmo pada. Starši so prezaposleni, 

preutrujeni ali pa je pač lažje prižgati televizor. 

 

2.1 Dejavniki bralne učinkovitosti 

 

Več dejavnikov vpliva na branje, so tako notranji kot tudi zunanji. Večina avtorjev poudarja 

te dejavnike bralnega uspeha (Pečjak, 2006): 

– percepcijski dejavniki (gibanje oči, vidno in slušno razločevanje), 

– kognitivni dejavniki, (sposobnost – splošna in specifična; razumemo, kaj beremo, 

miselna predelava), 

– čustveno-motivacijski dejavniki (rad berem, zanima me, kaj se bo zgodilo), 

– socialno-kulturni dejavniki (socialno-ekonomski status, socialno-kulturni vplivi ožjega 

in širšega okolja).  

 

2.1.1 Percepcijski dejavniki 

 

Med številnimi procesi, ki sodelujejo pri branju, je primaren proces percepcije. Ločiti moramo 

splošno percepcijo, npr. predmetov, od percepcije pri branju, pri kateri bralec zaznava črke in 

besede ter jih razvršča v določene skupine po zunanji obliki. Brez natančne percepcije ni 

mogoče miselno branje, tj. razumevanje, interpretacija in vrednotenje.  

Za natančno percepcijo in reprodukcijo črk ali besed sta potrebni razviti sposobnosti vidnega 

in slušnega razločevanja.  

 

O vidnem razločevanju govorimo, kadar je posameznik sposoben razločevati več grafičnih 

simbolov med seboj, o slušnem razločevanju pa takrat, kadar je sposoben razločevati glasove, 

ki pripadajo posameznim črkam. Znanstveniki so mnenja, da so te sposobnosti deloma 

podedovane, še bolj pa so pridobljene (Pečjak, 1996). 

 

Pri natančni percepciji je pomembno tudi gibanje oči, saj se pri branju oči skokovito 

premikajo. Med skokom zaznamo kratke postanke – fiksacije. Pri dobrem bralcu je gibanje 

oči drugačno kot pri slabem bralcu. Če so pri bralcu postanki kratki, bralec hitreje bere 
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besedilo. Slabši bralci pa berejo predvsem daljše besede po delih, oči se lahko gibljejo celo k 

začetku vrstice, na vsebino, ki jo je bralec že prebral ali celo stran od besedila. 

 

2.1.2 Kognitivni dejavniki 

 

Pri učenju branja imajo pomembno vlogo otrokove intelektualne sposobnosti. Nekateri avtorji 

menijo, da je za učenje branja bolj pomembna mentalna starost otroka kot kronološka. Če 

intelektualno razvitost izrazimo z mentalno starostjo otroka, potem lahko rečemo, da je 

mentalna starost šest let in pol tista stopnja razvoja inteligence, ki zagotavlja relativno hiter 

napredek v učenju branja (Pečjak, 1996). Odnos med inteligentnostjo in bralno učinkovitostjo 

pa se z otrokovo starostjo spreminja. Večina avtorjev ugotavlja, da postaja odnos med 

inteligentnostjo in bralno učinkovitostjo bolj izrazit med nadaljnjim šolanjem. To razlagajo s 

tem, da je v nižjih razredih večji poudarek na mehaničnih vidikih branja, medtem ko je v 

višjih razredih poudarek na bolj kompleksnih vidikih branja, zlasti na razumevanju in 

vrednotenju, kar je bolj odvisno od mentalnih sposobnosti. Dokaz trditve, da z leti šolanja 

narašča odvisnost bralne uspešnosti od inteligentnosti, je znano dejstvo, da se tudi otroci z 

nižjim inteligentnim količnikom lahko naučijo dobro brati, čeprav pozneje in počasneje kot 

otroci z višjim inteligenčnim količnikom. Ko se izurijo v bralni tehniki, lahko berejo tako 

tekoče kot otroci z višjim inteligenčnim količnikom, vendar pa ne bodo dobro razumeli 

prebranega, ne bodo znali ovrednotiti prebranega in ne primerjati besedila z drugimi besedili.  

 

Stopnja inteligentnosti pa močno vpliva na hitrost učenja branja in pisanja. Določena stopnja 

inteligentnosti je nujen pogoj za začetek procesa opismenjevanja. Bolj ko je otrok 

inteligenten, prej lahko začnemo učenje branja in pisanja. Visoka stopnja inteligentnosti pa ni 

zagotovilo za uspeh v branju, še posebej v prvih letih šolanja. Branje v začetni fazi 

opismenjevanja obravnavamo predvsem kot veščino, ki zahteva veliko urjenja, če jo hočemo 

razviti do stopnje avtomatizacije. 

 

Učencu moramo zagotoviti uspeh in zadovoljstvo pri branju, da se mu bo vzbudilo zanimanje 

za branje, pri neuspehu interesa za branje ne bomo dosegli. 

 

 

 



6 

2.1.3 Čustveno-motivacijski dejavniki 

 

Motivacija je proces, ki izzove človekovo dejavnost in jo usmerja k določenemu cilju. Na poti 

do cilja ima pomembno vlogo tudi interes, ki pomeni pozitivno čustveno naravnanost na neko 

dejavnost in željo po nadaljnjem spoznavanju ali ukvarjanju s to dejavnostjo. Ko otrok poseže 

po knjigi ali besedilu z željo, da bi ob njej nekaj lepega doživel ali obogatil svoje znanje, 

lahko govorimo o njegovem bralnem interesu. Za razvoj tega pa so zelo pomembne otrokove 

prve izkušnje s knjigo. Najpomembnejši dejavniki motivacije za branje so bralna tehnika, 

razumevanje besedila in bralni interes. Bralni interes se poglablja, če učenec uživa pri branju, 

dobi potrditev v socialnem prostoru in ima priložnost, da bralno dejavnost uspešno dokonča.  

 

Pri pregledu strokovne literature pogosto naletimo na delitev na zunanjo in notranjo 

motivacijo. Na splošno velja, da je notranja motivacija za branje, ki izhaja iz želje in potreb 

posameznika, bolj učinkovita kot zunanja, katera vpliva na vedenje začasno in ne vodi do 

trajnih interesov. Zunanjo motivacijo spodbujajo zunanji dejavniki, na primer ocena, pohvala, 

zato lahko rečemo, da je za izrazito zunanje motiviranega bralca prebrana knjiga le sredstvo, 

da dobi dobro oceno, medtem ko je za notranje motiviranega bralca prebrana knjiga vir 

zadovoljstva in užitka (Pečjak, 2006). 

 

2.1.4 Socialno-kulturni dejavniki 

 

Na branje in proces branja vplivajo mnogi socialni in kulturni dejavniki, hkrati pa ima branje 

povraten vpliv nanje. Znanstveniki ugotavljajo, da obstajajo med otroki iz različnih socialnih 

slojev razlike v jezikovnih značilnostih, ki vplivajo na njihovo bralno učinkovitost. M. 

Kordigel (1999) meni, da lahko okolje vpliva spodbudno ali nespodbudno na otrokov 

jezikovni razvoj. Po Bernsteinu povzema uporabo besede omejeni oz. razviti kod 

sporazumevanja, s katero Bernstein misli na izbor jezikovnih sredstev, ki jih okolje uporablja 

za medsebojno sporazumevanje in za sporazumevanje z otrokom. Govori o jezikovno 

stimulativnem in jezikovno nestimulativnem okolju, ki se ne razlikujeta le v tem, da se 

nekateri že v domačem okolju naučijo knjižnega jezika in da drugi obvladajo le narečni govor. 

Po Bernsteinu je razlika občutno večja. Če otrok odrašča v jezikovno nestimulativnem okolju, 

se srečuje z mnogo manjšim številom besed kot otrok, ki odrašča v jezikovno spodbudnem 

okolju. Otroci iz jezikovno stimulativnega okolja tako prihajajo v šolo z bolj razvito 

sposobnostjo razlikovanja med knjižnim in pogovornim jezikom, z občutno večjim 
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besediščem, z bolj izostrenim posluhom za foneme in za mejo med njimi ... Vse to so bistvene 

prednosti, ki jim močno olajšajo opismenjevanje, branje in učenje. Vse študije, ki se ukvarjajo 

z ugotavljanjem odnosa med bralno storilnostjo otrok in njihovim socialno-kulturnim 

okoljem, potrjujejo, da sta nizek socialno-ekonomski status in velikost družine povezana tako 

z nizko inteligentnostjo kot s slabimi dosežki pri branju.  

 

2.2 Značilnosti leposlovnega branja 

 

Vsak dan se srečujemo z raznolikimi besedili. Tako kot so raznolika besedila, morajo biti naši 

načini branja različni. Razlikujejo se glede na vrsto in kakovost besedila, pomemben pa je 

tudi naš cilj, zaradi katerega beremo. 

 

Za branje leposlovja v petem razredu sem se odločila, ker so učenci glede na vsebine različno 

motivirani in vsak posameznik isto vsebino različno sprejema in ker menim, da bralci 

leposlovja nimajo težav s pismenostjo. 

 

Leposlovje oziroma vsa umetnostna besedila učenci lahko berejo različno, na različnih ravneh 

in vsak ima lahko različni cilj. Isto besedilo ob prvem branju ali po večkratnem branju 

razumemo različno. Zaradi različnega zanimanja, predznanja ali pa drugega cilja. Tako je 

branje umetnostnih besedil vedno drugačno od branja neumetnostnih besedil. Ni nujno, da 

umetnostno besedilo vedno beremo samo poglobljeno, lahko ga občasno tudi samo preletimo, 

v besedilu iščemo le posamezne segmente in si ga individualno predstavljamo. Pri nas učenci 

leposlovje berejo največkrat le kot del obveznega šolskega branja. Številne domače in tuje 

ankete kažejo, da prav to dejstvo usodno vpliva na nepriljubljenost, če ne že kar odklonilni 

odnos do književnosti pri naraščajočem številu mladostnikov in odraslih v pošolskem 

obdobju, ko povsem opustijo branje umetnostnih besedil (Grosman, 2006).  

 

Branje se spreminja tudi z učenčevo vednostjo o književnosti. Prav to znanje pa vpliva na 

poznejše redno branje leposlovja. Če bodo učenci imeli negativno izkušnjo pri pouku 

književnosti, ne bodo nikoli dobri bralci leposlovja. V proces učenja o leposlovju učenci 

vstopajo z različnim predznanjem in z različnih kulturnih območij – zato je pomemben domač 

odnos do branja knjige – in uvajanje učencev v branje poteka neenakomerno. 
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Več ko bo učenec prebral leposlovja, prej bo spoznal, da je to avtorsko delo, da je vsebino 

nekdo napisal, da želi s posameznimi besedami nekaj povedati in da večkrat prebrano isto 

besedilo lahko vsakič pove nekaj novega. Posamezno zgodbo učenec razume povsem drugače 

kot njegov sošolec, in ko se bralec zave, da je to njegova svoboda branja, lahko pričakujemo 

dobrega bralca. 

 

Učenci pri književnem pouku razvijajo recepcijsko zmožnost z branjem ali poslušanjem 

oziroma gledanjem umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih ter s tvorjenjem, 

poustvarjanjem ob umetnostnih besedilih. Recepcijsko zmožnost razvijajo tudi s tvorjenjem 

poustvarjalnih besedil ob umetnostnih besedilih. 

 

Šolsko branje mora biti osredinjeno na učence in s tem je najpomembnejša naloga učitelja 

posredovati, ohraniti otrokovo prepričanje, da se človek v književnosti srečuje predvsem tudi 

sam s seboj, kar je najmočnejša motivacija za branje leposlovja sploh. 

 

Pri branju umetnostnega besedila učenci razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: branje 

in poslušanje, pisanje in govorjenje in se v sklopu vsake učne enote prepletajo in so usmerjeni 

k istim ciljem. 

 

Pri vsem tem pa je izbira metod in oblik dela prepuščena učitelju, ta jo prilagaja naravi 

umetnostnega besedila in interesom ter nagnjenjem svojih učencev. V fazi interpretacije 

besedila se tako metoda pogovora lahko kombinira z metodo usmerjenega tihega branja, zelo 

učinkovita je tudi igra vlog ali metoda glasnega branja izbranih delov besedila. Na stopnji 

poglabljanja doživetja pa učenci govorno in pisno, z uporabo risbe ali dramatizacije, 

poustvarjajo literarno besedilo in ustvarjajo svoje, književnemu besedilu analogne 

domišljijske svetove. 

 

Naj pa bo število obravnavanih književnih besedil pri pouku omejeno, besedila naj izbirajo 

učitelji in učenci.   
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3 OPREDELITEV PREDMETA 

 

Slovenščina je večini učencev v slovenski javni šoli materni – prvi jezik in je ključni 

splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. 

 

Predmet slovenščina omogoča učencem oblikovanje samega sebe, lastne identitete, predvsem 

pa nam omogoča vseživljenjsko učenje. 

 

V posodobljenem učnem načrtu za učence drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja imajo 

učenci skladno s cilji iz učnega načrta samo pri književnosti recepcijsko zmožnost 

sprejemanja književnih besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob književnih 

besedilih. Učenci se samostojno pripravijo na govorni nastop in ga pred skupino tudi 

predstavijo, slušatelji po nastopu kritično sodelujejo pri razpravi, učenci znajo svoje trditve 

ponazoriti, utemeljiti in vrednotiti. To se kaže tako, da znajo odgovoriti na vprašanja o 

bistvenih podatkih v prebranem besedilu – npr.: zakaj, meniš, so si dogodki sledili po 

prikazanem zaporedju, zakaj se je to zgodilo, kaj je vzrok posledicam v besedilu, kdo je avtor 

besedila … 

 

Svojo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe pokažejo tako, da 

povejo čutno domišljijsko predstavo književnih oseb in poiščejo motive književnih oseb za 

njihova dejanja – npr.: nadaljuj svojo zgodbo, sestavi manjkajoči del dogajanja v zgodbi, kdo 

je glavna oseba v knjižnem besedilu, zakaj je književna oseba ravnala tako, kot je opisano, 

kako bi ravnal ti? 

 

Znajo ločiti realni in domišljijski prostor in čas in si sami ustvariti domišljijsko predstavo – 

npr.: v katerem času je zgodba pisana, kako bi predstavil zgodbo v današnji čas, naštej besede, 

za katere meniš, da so domišljijske … 

 

Sledijo književnemu dogajanju in ga razumejo, povzamejo dogodke, napišejo nadaljevanje 

zgodbe – npr.: na kratko povzemi dogodke, napiši nadaljevanje zgodbe, napiši zaključek 

zgodbe, na katera književna besedila se spomniš ob prebranem besedilu? 
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Ločijo med pripovedovalci in avtorji književnega besedila – npr.: kdo je avtor napisanega 

besedila, kdo je pripovedovalec, razloži, zakaj tako meniš? 

 

Pesem zaznajo in doživijo, saj znajo s posebej oblikovanim govorom ponazoriti razpoloženje 

besedila – npr.: zakaj si pri določenem besedilu znižal, utišal glas, poišči še nekaj rim, opiši 

zgradbo pesmi, povej verz z drugimi besedami … 

 

Prepoznajo in doživijo tudi pravljico, jo napišejo, prepoznajo ljudsko pravljico – npr.: kako bi 

pravljico povedal drugače kot narobe pravljico, si prepoznal značilnosti slovenske pravljice, 

zakaj da in zakaj ne? 

 

Prepoznajo in znajo na podlagi lastnih izkušenj napisati realistično zgodbo – npr.: napiši svojo 

realistično zgodbo, nariši svojo realistično zgodbo … 

 

Sodelujejo pri igri vlog pri dramskih besedilih, jih poslušajo, gledajo in jih doživijo, opišejo 

dogajanja po gledališki predstavi – npr.: napiši svoj dramski prizor, ki ni v povezavi s 

prebrano zgodbo, zaigraj določen prizor, zaigraj svoj prizor, kako so si sledila dogajanja v 

predstavi, kaj bi spremenil, opiši svoj prostor, kjer bi se zgodba dogajala … 

 

Učenci kot pomoč pri razvijanju recepcijske – bralne zmožnosti usvojijo tudi določeno 

literarnovedno znanje. Znajo uporabljati literarne izraze – npr.: katere literarne izraze poznaš, 

naštej književna besedila določenega avtorja, primerjaj določeno besedilo avtorja z drugimi 

besedili, kakšna je povezava … 

 

3.1 Književni pouk 

 

Učenci pri književnem pouku razvijajo recepcijsko zmožnost z branjem ali poslušanjem 

oziroma gledanjem umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih ter s tvorjenjem, 

poustvarjanjem ob umetnostnih besedilih. Recepcijsko zmožnost razvijajo tudi s tvorjenjem 

poustvarjalnih besedil ob umetnostnih besedilih. 
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Šolsko branje mora biti osredinjeno na učence in s tem je najpomembnejša naloga učitelja 

posredovati, ohraniti otrokovo prepričanje, da se človek v književnosti srečuje predvsem tudi 

sam s seboj, kar je najmočnejša motivacija za branje leposlovja sploh. 

 

Pri branju umetnostnega besedila učenci razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti – 

branje in poslušanje, pisanje in govorjenje – in ti se v sklopu vsake učne enote prepletajo in so 

usmerjeni k istim ciljem. 

 

3.1.1 Bralna motivacija 

 

S. Pečjak in A. Gradišar (2002) izpostavljata večdimenzionalnost bralne motivacije, saj jo 

poimenujeta kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k 

branju, dajejo bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in 

si želi bralno izkušnjo še ponoviti. 

 

S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) so povzele ugotovitve različnih tujih 

avtorjev in razvrstile dejavnike bralne motivacije po kriteriju notranje – zunanje motiviranosti 

ter pokazale na medsebojno povezanost teh dejavnikov. 

 

Prvine notranje motivacije so: 

– kompetentnost (prepričanje posameznika, da lahko izpelje bralne naloge do cilja; gre 

za zaupanje v lastne bralne zmožnosti; bralec si zaupa, da je zmožen besedilo prebrati, 

ga predelati in razumeti); 

– interes (kot psihološko stanje vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno 

delovanje, vztrajanje in čustveno vključenost bralca v branje); 

– zatopljenost učenca v branje (izrazito osredotočenost bralca na besedilo, na gradivo s 

povečano miselno aktivnostjo); 

– prepričanje bralca o pomembnosti besedila (Pečjak, 2010) 

 

Prvine zunanje motivacije: 

– priznanje, dosežek (bralec bere zato, ker ve, da bo dobil dobro oceno, da ga bodo 

učitelji ali starši pohvalili); 

– dosežek (dobra ocena); 
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– tekmovanje z drugimi (bere zato, da je boljši od vrstnikov v razredu, doma ali od 

sorejencev …); 

– socialna motivacija (učenec bere zaradi tega, da lahko sodeluje v različnih socialnih 

aktivnostih, npr. pogovorih z vrstniki, prijatelji) (Pečjak, 2010). 

 

Pri dejavnikih zunanje in notranje motivacije za branje se lahko izpostavijo razlogi za branje, 

ki so pomembni pri načrtovanju programov branja v osnovnih šolah. Pri branju notranje in 

zunanje motivacije ne moremo enostavno razčleniti, saj se ves čas prepletata. 

 

Na splošno drži, da je notranja motivacija za branje, ki izhaja iz notranje želje in potreb 

posameznika, bolj pozitivna, saj vodi do trajnejšega bralnega interesa. 

 

Zunanja motivacija, ki jo spodbujajo zunanji dejavniki, kot so ocena ali pohvala, pa vpliva na 

začasno vedenje in ne vodi do trajnih interesov. Vendar takšna razlaga ni tako preprosta.  

 

»Interes ne more biti edino merilo izbire leposlovja za šolsko interpretacijo. Učenci ne 

ločujejo motivacije in interesa za branje ob prostem času ter za branje v okviru pouka. Branje 

v okviru pouka ne po motivaciji ne po interesu nikoli ne more biti povsem izenačeno z 

individualnim branjem, pri katerem je bralec z besedilom sam, ne pa v skupini z vrstniki in 

učiteljem, o prebranem pa mu tudi ni treba z nikomer razpravljati, če noče. Dobrega bralca 

vzgajamo tudi s tem, da ne popuščamo učenčevi zahtevi po ugodju, zato mu izberemo tudi 

besedila, ki učencu niso blizu. Učitelj mora s pristopi, ki upoštevajo mladega bralca, razvijati 

njegove bralne zmožnosti in širiti njegovo literarno razgledanost. Za književni pouk je 

nebistvena opozicija med zunanjo in notranjo motivacijo za branje; pa ne zato, ker se učinki 

zunanje motivacije povezujejo z notranjo motivacijo oziroma z dejavnostmi učitelja v 

razredu. Učenec, ki še ni razvil svoje zunanje motivacije za branje, ni razvil niti notranje 

motivacije. Prav s povezavo vloge učitelja z raznovrstnimi zunanjimi in notranjimi 

motivacijskimi dejavniki ter vlogo, ki jo ima učitelj književnosti v razredu kot avtoriteta, 

postane brezpredmetno razglabljanje o tem, ali je »bolj pravo in pravilno« učenčevo ali 

učiteljevo branje oziroma razumevanje besedila. Odgovor ni ali – ali, ampak in. Pri 

književnem pouku gre za srečevanje med bralci različnih starosti in zmožnosti, med različno 

bralno »nadarjenimi«, motiviranimi in razvitimi mladimi bralci in učiteljem. Učitelj mora 

svojim mladim bralcem ob upoštevanju njihovih spontanih odzivov na prebrano vendarle 

odstirati poti k še bolj poglobljenemu, »popolnejšemu« literarnoestetskemu doživetju. Vendar 
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učitelj ne sme pozabiti, da mora biti cilj dosežen, četudi na podlagi samostojnega dela učenca, 

delo mora biti opravljeno.« (Saksida, 2010) 

 

Pri tem učitelj lahko uporabi povezavo med tradicionalnim in komunikacijskim poukom 

književnosti. Dejstvo je, da komunikacijski pouk ni brez elementov tradicionalnega pouka ter 

da tudi tradicionalni pouk spodbuja določeno stopnjo komunikacije. 

 

Primer glavne razlike med tradicionalnim in komunikacijskim poukom književnosti prikazuje 

naslednja preglednica: (prav tam: 18) 

 

Tabela 1: Razlike med tradicionalnim in komunikacijskim poukom književnosti 

TRADICIONALNI POUK KOMUNIKACIJSKI POUK 

Izbira besedil: 

- zasnovan na podlagi literarne vede: doba, 

osrednja imena, življenjepis, delo, 

slogovne oznake ipd. 

- izhaja iz predstavnega sveta mladih in 

književnih prvin, ki omogočajo doživetje 

oz. subjektivno »gradnjo« besedila 

- seznam v učnem načrtu je dokončen - besedila v učnem načrtu so le predlogi 

- množica avtorjev in del, želja po čim 

večji obveščenosti bralcev 

- »manj je več« – izbrano delo se 

obravnava poglobljeno in s posluhom za 

odzive, mnenja, interese učencev ter 

njihovo poustvarjalnost 

Vloga učenca: 

- sprejema podatke o književnosti, ki jih 

prek učnega načrta »narekuje« literarna 

veda 

- soustvarja besedilno stvarnost, prek 

»igre« vstopa v dialog z besedilom, ob tem 

spoznava prvine, iz katerih je sestavljeno 

besedilo, ter različne kontekste 

Vloga učitelja: 

- prenaša vednost in prilagaja znanstvene 

interpretacije za šolsko rabo 

- usmerja dejavnosti, spodbuja pogovor, 

opozarja na prezrte sestavine besedila in 

sodeluje v procesu tvorjenja pomena z 

lastnim razumevanjem, daje kot bralec 

zgled mladim bralcem 
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Motivacija za branje je nadpomenka za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo 

človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja 

do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti. 

 

Prepoznavanje in razumevanje različnih motivacijskih dejavnikov, ki delujejo na bralce, je 

pomembno iz več razlogov: 

– za spodbujanje notranje motivacijske usmerjenosti v branje; 

– za razvoj tistih motivacijskih dejavnikov, ki so pomembni za učinkovito»šolsko« 

učenje, saj številne študije poudarjajo, da je otrokova motivacija za branje pomembna 

kot posledica in kot napovednik poznejših bralnih spretnosti in dosežkov; 

– za oblikovanje različnih intervencijskih programov pri učencih, ki imajo izrazite 

težave z motivacijo za branje. 

 

Z vidika šole in učiteljev je ključno vprašanje, povezano z bralno motivacijo, kako razvijati 

trajno motivacijo učencev za branje in kako jih spodbujati k branju za učenje. Pri doseganju 

tega cilja imamo – poleg učencev in njihovih staršev – odločilno vlogo ravno učitelji. 

(Grosman, 2006). 

 

Pri nas se je pri učiteljih pa tudi pri delu javnosti intenzivnejše zanimanje za pismenost začelo 

šele z rezultati mednarodnih raziskav PIRLS in PISA o ravni pismenosti, po kateri se je leta 

2000 Slovenija uvrstila na rep med dvajsetimi državami v raziskavi. Učitelji imajo na 

razpolago veliko količino novih znanj na področju jezikoslovja in bralne pismenosti, vendar je 

to lahko problem, predvsem za učitelje, ki že dolgo poučujejo, saj morajo slediti razvoju 

novih znanj in jih vključevati pri pouku ne glede na področje poučevanja. Najpomembneje je, 

da učenci že v zgodnjem otroštvu dobijo vso potrebno spodbudo in podporo za usvajanje 

bralne pismenosti in da so učitelji strokovno pripravljeni na tako delo. Prva negativna srečanja 

učencev s tiskano besedo in z branjem lahko učence spremljajo dolgotrajno, lahko tudi vse 

življenje. 

 

Pedagoški delavci, ne glede na predmetno področje, ki ga pokrivajo oziroma poučujejo, naj bi 

imeli v programu dodiplomskega študija toliko usmerjene jezikovne izobrazbe, da bi na 

svojem področju poučevali branje in pisno izražanje. Z branjem vzgajamo in učimo, ob branju 

pa uživamo. 
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Učenje novih besed se začne v obdobju dojenčka, se intenzivno nadaljuje v zgodnjem 

otroštvu in traja vse življenje. Ker igra besedišče pomembno vlogo tako pri učinkovitem 

sporazumevanju kot pri učnem uspehu, je pomembno razumeti, kako otroci dosežejo razvoj 

besedišča. Predšolski otroci se učijo pomena besed na dva načina: neposredno, ko odrasli 

poimenujejo predmete in razlagajo pojme in besede, ter naključno v pogovoru, ob igri, delu. 

Branje knjig močno vpliva na razvoj otrokovega besedišča. V knjigah so namreč besede, ki 

jih otrok v vsakdanjem jeziku ne sliši pogosto. Jezik v knjigah je bogatejši od običajnega 

jezika odraslih. Raziskave so pokazale, da otroške knjige vsebujejo 50 odstotkov več redkih 

besed kot najbolj gledane televizijske oddaje ali pa vsakdanji pogovor med otroki. Branje 

omogoča spoznavanje novih življenjskih okolij, odnosov, predmetov …, ki jih otroci v 

vsakdanjem življenju nimajo priložnosti spoznati, in bogati otrokovo besedišče z besedami, ki 

jih sicer ne bi slišal. 

 

Značilnosti razrednega okolja učinkujejo spodbudno na bralno motivacijo učencev: 

1. Učitelj kot bralni model (učiteljevo glasno branje učencem, tako učitelj lahko učencem 

predstavi kvalitetno bralno gradivo in visoko pomembnost branja za poklicni in osebni 

razvoj). 

2. Količina branja v razredu (v razredu se veliko bere, postavljajo se zanimive bralne 

naloge, uporablja različne bralne strategije za branje različnih zvrsti besedil). 

3. Raznolikost in količina bralnega gradiva (veliko različne literature, bralni kotički). 

4. Možnost, da učenci sami izberejo bralno gradivo (učenci nižjih razredov potrebujejo 

pomoč pri izbiri). 

5. Možnost pogovora in druženja v razredu ob knjigi s sošolci in/ali odraslimi. 

6. Druge bralne spodbude (pohvale, nagrade, priznanja). 

 

Naj še enkrat poudarim, da morajo učitelji uporabljati raznolika besedila pri spoznavanju 

določenih vsebin, saj tako učenci spoznavajo različne bralne strategije, kar spodbuja 

razumevanje in uživanje ob različnih vrstah besedil.  

 

3.1.2 Branje dobrih bralcev 

 

Branje je izredno individualna dejavnost in niti dva bralca ne bereta enako. Preučevanje 

branja kaže, da ni verjetno, da bi isti bralec isto besedilo dvakrat prebral povsem enako. Na 

branje vpliva toliko dejavnikov, da ne moremo predpostaviti bralčeve popolne ponovitve, 
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poleg tega pa se drugo branje istega besedila razlikuje zato, ker bralec besedilo že pozna in 

posledično drugače bere ter usmerja svojo pozornost na druge besedilne sestavine. 

Raziskovanje bralnega razumevanja velikokrat izhaja prav iz proučevanja dobrih bralcev, saj 

so njihove dejavnosti eksperimentalno poznane in na nek način sprejete kot opis. 

 

Dobri bralci izpolnjujejo naslednje pogoje: 

– Dobri bralci so dejavni bralci. 

– Od samega začetka se jasno zavedajo cilja svojega branja. Ves čas ocenjujejo, ali je 

besedilo in njihovo branje skladno z njihovim ciljem. 

– Dobri bralci besedilo pred branjem pregledajo in zaznajo strukturo besedila in tiste 

dele, ki so za njihovo branje najbolj pomembni. 

– Dobri bralci med branjem pogosto napovedujejo, kaj bo sledilo. 

– Berejo tudi selektivno in se ves čas odločajo o lastnem branju: kaj je treba skrbno 

prebrati in kaj hitro, česa ni treba prebrati in kaj je treba znova prebrati. 

– Dobri bralci pomen, ki ga tvorijo med branjem, zavestno gradijo, popravljajo in se o 

njem sprašujejo. 

– Dobri bralci poskušajo določiti pomen neznanih besed in konceptov ter po potrebi 

razmišljajo o nekonsistentnosti in belih lisah besedila. 

– Gradivo v besedilu primerjajo in vključujejo v svoje prejšnje znanje, ki ga ves čas 

uporabljajo. 

– Razmišljajo o piscih besedil, njihovih stilih, prepričanjih, namenih, zgodovinskem 

okolju. 

– Svoje razumevanje besedila nadzorujejo in branje po potrebi prilagajajo. 

– Ocenjujejo kakovost in vrednost besedila in se na besedilo različno odzivajo, tako 

intelektualno kot tudi čustveno. 

– Dobri bralci prebirajo razne vrste besedil na različne načine. 

– Pri branju pripovednih besedil pozorno opazujejo dogajalno okolje in osebe. 

– Kadar berejo razlagalna besedila, taki bralci pogosto napišejo povzetke prebranega in 

te tudi revidirajo. 

– Pri dobrih bralcih procesiranje besedila ne poteka samo med branjem, kot so 

tradicionalno mislili, temveč tudi med kratkimi presledki med branjem in celo po 

končanem branju. 

– Razumevanje je trajna, naporna in zahtevna dejavnost, vendar je za dobre bralce hkrati 

vir zadovoljstva in ustvarjalnosti (prim. Purg, 2009). 
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3.1.3 Družinsko branje 

 

Družine ne bi nikoli smele nehati brati skupaj. Glasno branje še zdaleč ni tako težavno. 

 

Kratko zgodbo je mogoče glasno prebrati v pol ure. 

 

Skupno branje knjig je priložnost za bogato komunikacijo in jezikovni razvoj otroka, še 

posebej, če odrasli ne le bere, ampak se ob knjigi razvije pogovor, v katerem tudi otrok daje 

pobude, sprašuje, razlaga. 

 

Vloga šole in staršev se mora pri vzgoji in učenju učencev ves čas prepletati, če želimo doseči 

pozitivne rezultate pri učencih, ki so najpomembnejši del trikotnika pri tem sodelovanju. Prav 

tako morajo enakovredno sodelovati vsi trije udeleženci pri razvijanju bralnih navad in 

skupno ter vsak zase prispevati, da bi dosegli postavljene cilje. 

 

Pravica in dolžnosti staršev je, da spremljajo vzgojni in izobraževalni razvoj svojega otroka 

ter življenje in delo v šoli, zato mora šola staršem omogoči pretok informacij z različnimi 

oblikami medsebojne komunikacije: 

– svet staršev, 

– roditeljski sestanki, 

– govorilne ure v popoldanskem času in dopoldanske govorilne ure, 

– druge oblike sodelovanja. 

 

Da bi staršem omogočili čim boljše možnosti za spremljanje in reševanje učne, vzgojne in 

socialne problematike ter čim širši pogled v življenje in delo šole, ponudimo staršem tudi 

druge oblike sodelovanja: 

– individualni pogovor zunaj govorilnih ur, telefonske pogovore, pisna sporočila, 

– obisk na domu (v dogovoru s starši), 

– starše povabimo za spremstvo na izlete, športne dneve, šolo v naravi, 

– povabimo jih k sodelovanju pri izvedbi kulturnih in naravoslovnih dni, 

– organiziramo kulturno prireditev za starše, kjer nastopajo učenci. 
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Družina v vsakodnevnih dejavnostih neposredno spodbuja otroka k odkrivanju in 

raziskovanju pismenosti. H. P. Leichter (1984, v: L. Miller, 1996) izpostavlja tri načine, kako 

družina vpliva na otrokov razvoj pismenosti: 

 

Medosebno sodelovanje – obsega izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih otrok pridobiva v 

družinskem okolju skupaj s sorojenci, starši in drugimi družinskimi člani. Priložnosti za 

začetno opismenjevanje se tako pojavljajo v družinskem okolju, kjer nastajajo zapiski, kot so 

seznami za nakupovanje, voščilnice ipd. 

 

Fizično okolje – obsega pripomočke za sporazumevanje (npr. telefon) in pisne vire, ki jih 

uporabljajo v družini in imajo velik vpliv na razvoj otrokove pismenosti. V domu, ki je bogat 

s pisnim materialom, knjige so vsepovsod in so otroku na voljo na vsakem koraku. Otroci 

imajo neomejen in samostojen dostop do širokega spektra pisnega materiala. Knjige, revije, 

magnetne črke, didaktične igre ipd. lahko otrok neomejeno raziskuje. Prav tako je izjemnega 

pomena računalnik, ki močno spodbuja otrokov razvoj pismenosti. Raziskave potrjujejo, da 

morajo biti otroci izpostavljeni tisku, ki mora postati pomemben del njihovega odraščanja. 

Otroci, ki že imajo svojo malo zbirko knjig, s tem veliko pridobijo. Pomembna je tudi 

izposoja knjig iz knjižnic. Novi, alternativni pristopi k opismenjevanju pogosto posegajo po 

uporabi zvočnih gradiv, ki so v kombinaciji s knjigami zelo močna opismenjevalna metoda. 

 

Čustvena in motivacijska klima – se nanaša na odnose med družinskimi člani, še zlasti 

odseva odnos staršev do pismenosti in njihova pričakovanja glede dosežkov otrok na področju 

pismenosti. Kot dejavnik se obravnavajo tudi pozitivne in negativne izkušnje staršev s 

pismenostjo ter ambicioznost družinskih članov. 
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4 DELO NA OŠ VIČ ZA IZBOLJŠANJE BRALNE 

PISMENOSTI  

 

4.1 Kje smo na OŠ Vič v primerjavi s SLO 

 

Nacionalno preverjanje znanja: 9. razred/2006 

 

Tabela 2: Dosežki nacionalnega preverjanja za Slovenijo in OŠ VIČ 

predmet število učencev povprečni dosežek razlika 

  Slovenija OŠ VIČ Slovenija OŠ VIČ   

      % % % 

SL 20686 118 65,5 66,7 1,2 

 

Nacionalno preverjanje znanja: 9. razred/2007 

 

Tabela 3: Dosežki nacionalnega preverjanja za Slovenijo in OŠ VIČ 

predmet število učencev povprečni dosežek razlika 

  Slovenija OŠ VIČ Slovenija OŠ VIČ   

      % % % 

SL 19056 101 64,7 66,1 1,4 

 

Nacionalno preverjanje znanja: 9. razred/2008 

 

Tabela 4: Dosežki nacionalnega preverjanja za Slovenijo in OŠ VIČ 

predmet število učencev povprečni dosežek razlika 

  Slovenija OŠ VIČ Slovenija OŠ VIČ   

      % % % 

SL 18814 99 61,52 63,97 2,45 
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Nacionalno preverjanje znanja: 9. razred/2009 

 

Tabela 5: Dosežki nacionalnega preverjanja za Slovenijo in OŠ VIČ 

predmet število učencev povprečni dosežek razlika 

  Slovenija OŠ VIČ Slovenija OŠ VIČ   

      % % % 

SL 18538 101 56,09 61,24 5,15 

 

Nacionalno preverjanje znanja: 9. razred/2010 

 

Tabela 6: Dosežki nacionalnega preverjanja za Slovenijo in OŠ VIČ 

predmet število učencev povprečni dosežek razlika 

  Slovenija OŠ VIČ Slovenija OŠ VIČ   

      % % % 

SL 17778 79 51,11 52,72 1,61 

 

Nacionalno preverjanje znanja: 9. razred/2011 

 

Tabela 7: Dosežki nacionalnega preverjanja za Slovenijo in OŠ VIČ 

predmet število učencev povprečni dosežek razlika 

  Slovenija OŠ VIČ Slovenija OŠ VIČ   

      % % % 

SL 17442 88 55 59 4 

 

Nacionalno preverjanje znanja: 9. razred/2012 

 

Tabela 8: Dosežki nacionalnega preverjanja za Slovenijo in OŠ VIČ 

predmet število učencev povprečni dosežek razlika 

  Slovenija OŠ VIČ Slovenija OŠ VIČ   

      % % % 

SL 17150 89 54,94 58,43 3,49 
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Graf 1: Trend gibanja dosežkov NPZ pri slovenščini 2006–2012  

 

Vir: Štuhec, 2012 

 

4.2 Analiza NPZ iz slovenščine ob koncu 3. obdobja v šolskem letu 2010/11 

 

Dosežek devetošolcev pri NPZ iz slovenščine na OŠ Vič je 59 %, v državi pa 55 %, kar 

pomeni, da so učenci 4 % nad slovenskim povprečjem. 

 

I. del preizkusa je obsegal 13 nalog z neznanim izhodiščnim UB* (S. Pregl, Spričevalo). Z 

nalogami se je preverjalo: 

– zmožnost razumevanja odlomka proznega besedila in preverjanje literarnovednega 

znanja, 

– zmožnost tvorjenja dramskega besedila (tvorbna naloga). 

 

Odstopanja navzdol od povprečnega rezultata v državi so na naši šoli pri naslednjih nalogah: 
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1. naloga: preverjala je poznavanje literarnovednih pojmov (književna oseba, dialog, prozno 

besedilo). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

1 pravilna/nepravilna trditev 0,880 0,807 

 

6. naloga: preverjala je branje z razumevanjem (podčrtovanje ustreznih podatkov). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

6 med danimi podatki  

podčrtovanje ustreznih 

podatkov 

0,354 0,318 

 

8. naloga: preverjala je branje z razumevanjem (odgovor s svojimi besedami (ne prepis) – 

izbira 3 ustreznih podatkov iz izhodiščnega besedila). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

8 3 ustrezni podatki 1,733 1,682 

 

12. naloga: preverjanje faktografskega znanja (vpis manjkajočih podatkov na ustrezno mesto 

v preglednico). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

12 4 ali 3 pravilni podatki 0,291 0,091 

 

II. del preizkusa je obsegal 22 nalog z neznanim izhodiščnim NB* (Cimet, začimba bogov in 

ljudi). 

 

Z nalogami se je preverjalo:   

– zmožnost samostojnega tihega branja neznanega NB, 

– zmožnost sprejemanja ali razumevanja in razčlenjevanja NB (naloge s pomensko 

razčlembo, okoliščinsko ali pragmatično in naklonsko razčlembo ter metajezikovno in 

besedno-slovnično razčlembo), 
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– zmožnost tvorjenja krajšega besedila (opis države). 

 

Odstopanja navzdol od povprečnega rezultata v državi so na naši šoli pri naslednjih nalogah: 

4. naloga: preverjala je branje z razumevanjem. 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

4 pravilna/nepravilna trditev 1,526 1,500 

 

14. a naloga: preverjala je poznavanje časovne oblike glagola. 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

14 a poznavanje glagolskega 

časa 

0,800 0,773 

 

18. naloga: preverjala je poznavanje pridevnika in stopnjevanje le-tega. 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

18 izpis stopenj pridevnika 

(primernik, presežnik) 

0,277 0,205 

 

21. b naloga: preverjala je pretvorbo stavčnega člena v ustrezni odvisnik. 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. 

točk – Slovenija 

Povprečno št. 

točk – OŠ Vič 

21 b smiselnost povedi z vzročnim 

odvisnikom in jezikovna 

pravilnost povedi 

0,632 0,602 

 

22. naloga: tvorbna naloga, ki je preverjala zmožnost samostojnega tvorjenja besedila, in sicer 

opis države. Vrednotila se je ustreznost besedilne vrste (opis države), vsebino in jezikovno 

pravilnost. (22. a in b naloga: pri vrednotenju učenci dosegajo višji rezultat, kot je slovensko 

povprečje, pri pravopisno-slovnični pravilnosti pa nekoliko nižjega). 
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22. c naloga: preverjala je pravopisno-slovnično pravilnost tvorbne naloge. 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

22 c pravopisno-slovnična 

pravilnost 

0,713 0,705 

*UB (umetnostno besedilo), NUB (neumetnostno besedilo) 

Vir: Analiza aktiva učiteljev slovenščine na OŠ Vič v šolskem letu 2010/11 

 

4.3 Analiza NPZ iz slovenščine ob koncu 3. obdobja v šolskem letu 2010/11 

 

Tudi rezultati NPZ na naši šoli so pokazali, da moramo vsi zaposleni pristopiti k dejavnosti za 

izboljšanje pismenosti učencev.  

 

Slovenija sodeluje v več mednarodnih raziskavah, ki konceptualizirajo in merijo pismenost na 

različnih področjih in v različnih populacijah. Izkazalo se je, da pri bralni pismenosti 

zaostajamo za evropskimi državami, čeprav je opaziti izboljšanje. 

 

V šolskem letu 2011/12, ko smo na šoli začeli projekt za izboljšanje bralne pismenosti pri 

učencih, poučujem v petem razredu v podaljšanem bivanju. Zanimalo me je, kakšna je bralna 

pismenost petošolcev na naši šoli in kaj je vzrok morebitne slabe bralne pismenosti. 

Spremljala sem bralno pismenost 27 učencev petega razreda. Pri spremljanju sem opazila 

težave pri: 

– neenakosti izhodiščnega socialnega ekonomskega in kulturnega položaja posameznih 

učenk in učencev, 

– preveč mehanskega prenašanja znanja in premajhen poudarek na aktivni udeležbi 

učenk in učencev pri branju in razumevanju tekstov, 

– povečanje emocionalne in intelektualne motivacije otrok za učenje, 

– večjo vključitev celostnih besedil v učne načrte. 

 

Na šoli smo začeli delo na ravni šolske infrastrukture, z izborom in kakovostjo učnih besedil, 

učitelji se dodatno strokovno usposabljamo in motiviramo učence. Cilj skupnega dela je, da 

bralna pismenost prispeva k splošnemu družbenemu razvoju. 
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4.4 Analiza NPZ iz slovenščine ob koncu 3. obdobja v šolskem letu 2011/12 

 

Dosežek devetošolcev pri NPZ iz slovenščine na OŠ Vič je 58 %, v Sloveniji pa 54,94 %, kar 

pomeni, da so učenci 3,06 % nad slovenskim povprečjem. 

 

I. del preizkusa je obsegal 12 nalog z neznanim izhodiščnim UB* (Povodni mož, ljudska). 

 

Z nalogami se je preverjalo: 

– razumevanje prebranega umetnostnega besedila, 

– metaforično zmožnost, 

– književno znanje, 

– zmožnost pisanja krajšega besedila ob izhodiščnem umetnostnem besedilu ali pisnega 

medbesedilnega vrednotenja umetnostnih besedil. 

 

Odstopanja navzdol od povprečnega rezultata v državi so na naši šoli pri naslednjih nalogah: 

 

3. a naloga: preverja zmožnost razumevanja (ob napovedi branja književne vrste prikliče v 

spomin temeljna določila književne vrste in pri tem upošteva medbesedilno izkušenost).  

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

3 a ustrezen podatek 0,49 0,47 

 

3. b naloga: preverja zmožnost razumevanja (ob napovedi branja književne vrste prikliče v 

spomin temeljna določila književne vrste in pri tem upošteva medbesedilno izkušenost). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

3 b 2 ustrezna podatka 0,37 0,34 

 

5. naloga: preverja zmožnost razumevanja (po branju odgovori na vprašanja o bistvenih 

podatkih: kje se je dogajalo). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

5 2 ustrezna podatka 0,70 0,69 
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12. a naloga: zmožnost razumevanja in tvorjenja strokovnih in publicističnih besedil o 

literaturi (primerja različne tipe književnih oseb, opiše posebnosti videza, govora in značaja 

književne osebe). 

 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

12 a zmožnost samostojnega 

tvorjenja besedila 

2,32 2,01 

 

II. del preizkusa je obsegal 22 nalog z neznanim izhodiščnim NUB* (EXPO 2010 zaključen: 

slovenski paviljon dobil zlato nagrado za kreativnost). 

 

Z nalogami se je preverjalo:  

– razumevanje prebranega neumetnostnega besedila, 

– poimenovalno, upovedovalno/skladenjsko, pravopisno in slogovno zmožnost ter 

zmožnost nebesednega sporazumevanja, 

– metajezikovno zmožnost, 

– zmožnost pisanja krajšega neumetnostnega besedila dane besedilne vrste. 

 

Odstopanja navzdol od povprečnega rezultata v državi so na naši šoli pri naslednjih nalogah: 

 

2. naloga: preverja zmožnost razumevanja oz. zmožnost prepoznavanja okoliščin/naslovnika 

(prepozna namen in temo besedila). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

2 ustrezen podatek 0,87 1,29 
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4. naloga: preverja zmožnost razumevanja oz. zmožnost prepoznavanja okoliščin/naslovnika 

(določi naslovnika in navede tiste jezikovne prvine, iz katerih je to razvidno, določi, ali je 

besedilo neumetnostno, in svoje mnenje utemelji, pri obravnavi besedil uporablja temeljne 

jezikoslovne izraze). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

4 utemeljitev 1,32 1,29 

 

13. naloga: preverja zmožnost razumevanja besedila in poimenovalno zmožnost (dani stalni 

besedni zvezi določi prvotni in preneseni pomen ter ju ponazori v rabi). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

13 3 povezave besednih zvez 

z ustreznim pomenom 

1,37 1,30 

 

15. naloga: preverja upovedovalno/skladenjsko zmožnost (samostalnike in pridevnike postavi 

v pravilno obliko – v spolu, sklonu in številu). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

15 pravilne oblike 

samostalnika in 

pridevnika 

1,39 1,37 

 

19. naloga: preverja zmožnost razumevanja besedila (najde bistvene podatke v besedilu). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

19 ustrezen podatek iz 

besedila 

0,57 0,54 
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21. b naloga: preverja upovedovalno/skladenjsko zmožnost (v dvostavčnih povedih določi 

glavne in odvisne stavke in uporablja temeljne jezikoslovne izraze). 

Št. naloge Vrednotenje Povprečno št. točk – 

Slovenija 

Povprečno št. točk – 

OŠ Vič 

21 b med danimi podatki 

obkrožen ustrezen podatek 

0,64 0,63 

*UB (umetnostno besedilo), NUB (neumetnostno besedilo) 

Vir: Analiza aktiva učiteljev slovenščine na OŠ Vič v šolskem letu 2011/12 
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5 KAKO UČITELJ SPODBUJA BRALNO MOTIVACIJO 

 

Za izboljšanje branja pri posameznih učencih mora učitelj pri pouku vključiti različne 

dejavnosti branja: 

– učitelj mora učencem brati, 

– učenci sami tiho in glasno berejo, 

– pogovori o prebranem, 

– bralne dejavnosti morajo učencem omogočiti izbiro bralnega gradiva, 

– bralno gradivo mora biti učencem čim bolj dostopno (šolska knjižnica, bralni kotiček 

v razredu, bralni kotiček v skupnem prostoru šole), 

– učitelj mora izhajati iz bralnih sposobnosti posameznika, 

– učitelj mora omogočiti možnost pogovora in druženja v razredu ob knjigah s sošolci in 

učiteljem (ali odraslim), 

– bralni interes pri učencih lahko povečamo tako, da skupaj s knjižničarko načrtujemo 

bralne dejavnosti, 

– učitelj naj ne pozabi na spodbude pri učencih, kot so pohvale, priznanja. 
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6 PREDSTAVITEV BRALNEGA PROJEKTA V 5. RAZREDU 

IN CILJI 

 

Cilji: 

– Izboljšati tehniko branja. 

– Izboljšati razumevanje slišanega oz. prebranega ter spodbujati odgovarjanje v celih 

povedih. 

– Povišati odstotek učencev, ki radi berejo. 

– Izboljšati urejenost zvezkov oz. obliko zapisa. 

 

6.1 Izboljšati tehniko branja 

 

ŠOLA DOM 

branje v podaljšanem bivanju spodbujanje branja staršev 

starejši učenci berejo mlajšim predavanja za starše 

babice in dedki berejo učencem babice in dedki berejo učencem 

 

6.2 Izboljšati razumevanje slišanega oz. prebranega ter spodbujati 

odgovarjanje v celih povedih 

 

ŠOLA DOM 

večkratno branje besedila v celoti razvijati strategije branja in učenja 

branje z razumevanjem predavanja za starše 

  

6.3 Zvišati odstotek učencev, ki radi berejo 

 

ŠOLA DOM 

različne bralne značke sodelovanje s starši 

obiski pisateljev spodbujanje branja 

učne naloge – branje knjig, člankov … ter 

pogovor o prebranem 

spodbujanje obiska knjižnic 

 

spodbujanje branja strokovne literature  
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izdaja Vičkopisa  

izboljšati urejenost obeh knjižnic  

 

6.4 Izboljšati urejenost zvezkov oz. obliko zapisa 

 

ŠOLA DOM 

poenotena oblika zapisov v zvezek pri vseh 

učiteljih (naslov, spuščena vrstica, zapis z 

malimi pisanimi črkami) 

doslednost vseh učiteljev 

sodelovanje s starši 

 

preverjanje zapiskov preverjanje zvezkov 

 

6.5 Katere dejavnosti za dvig bralne pismenosti bom razvijala pri delu z 

učenci? 

 

– Spodbujanje učencev k izboljšanju tehnike glasnega branja in samoevalvacije tehnike 

branja (ob sodelovanju staršev),  

– preverjanje razumevanje besedil, 

– sistematično širjenje besednega zaklada, odgovarjanje v celih povedih, poudarjanje 

pravilnega izražanja, 

– urejenost zvezkov in zapiskov,  

– razvijanje učno-bralnih strategij, 

– predstavitev najljubše knjige učencev (plakat, predstavitev), 

– razredno glasilo/razredna pesniška zbirka, spodbujanje sodelovanja pri šolskem 

glasilu, 

– organizacija razredne knjižnice, 

– razvijanje računalniške pismenosti, 

– možnost dodatnega pridobivanja znanja učencev prek spletne učilnice, 

– bralne mape – pri RU – spodbujanje branja, povzetki knjig, ki so jih prebrali učenci,  

– posebna pozornost je namenjena tudi fantom, da so pri delu bolj vestni in natančni. 
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6.6 Kako bom spremljala napredek učencev 

 

– Z vprašanji, da dobim takojšnjo povratno informacijo, 

– s pohvalo učencem pri njihovem napredku, 

– s sprotnim in doslednim opozarjanjem učencev na urejenost zapiskov. 

 

6.7 Kako bom lahko konec leta evalvirala delo 

 

– S primerljivimi vprašanji bom primerjala rezultate razumevanja besedil v začetku in 

ob koncu leta, 

– preverjanje urejenosti zvezkov in pravilnosti zapisov bom izvajala večkrat med 

šolskim letom, 

– evalvacija učenčevih bralnih map in sprotna povratna informacija, 

– znanje uporabe nekaterih dejavnosti na računalniku,  

– pogostost in kakovost sodelovanja v spletni učilnici, 

– z analizo NPZ. 

 

6.8 Zakaj beremo? 

 

Ko sem učence petega razreda vprašala, zakaj beremo, sem dobila različne odgovore: 

– jaz berem, ker nimam česa delati, vendar berem samo tisto, kar me zanima, 

– beremo, ker nas nekaj zanima in ker želimo vedeti kaj več o tem. Če pa je kaj za 

prebrat, kar nas ne zanima, pol pa je brez zveze, še posebej domača branja v šoli, 

nekatera so zanimiva, nekatera pa ne, 

– tista berila, ki so zanimiva, preberem z veseljem, tista, ki me ne zanimajo, pa preberem 

s slabo voljo in so dolgočasna. Drugače pa je branje kar v redu stvar, še posebej, pri 

kasnejšem izražanju. Z branjem se učimo --- ali pa ne, 

– zanima me, kaj folk tako opeva na neki knjigi, 

– da napravim vtis na profesorico slovenščine, 

– da se delam pametnega pred/med sošolci, 

– ker jo pač potegnem s police knjižnice, 

– zaradi veselja, 

– zanimanje za določeno tematiko, 
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– čisto veselje.  

 

Odgovori niti niso bili tako negativno naravnani proti branju. Zakaj brati? Že po naravi smo 

ljudje nagnjeni k radovednosti in želji po spoznavanju nečesa novega. Ker nam tuji kraji, 

šege, navade, kultura … oddaljenih krajev niso dostopni, si pomagamo s knjigo. Ta nas lahko 

popelje v svet domišljije, k spoznavanju novega in nas hkrati bogati. Zaradi razvoja v svetu 

informacij, tudi učenci, ne samo odrasli, posegajo po elektronskih medijih, da brez večjega 

napora pridobijo želeno informacijo, to pa zavira otrokove ustvarjalne bralne sposobnosti. 

Naloga nas odraslih je, da pri otroku zbudimo veselje do branja. Poučiti jih moramo, da 

nobena izmed elektronskih naprav ne more nadomestiti bralčeve individualne domišljijske 

dejavnosti, izoblikovanja predstav o določenih likih, osebah in dogajanjih, pri branju bralec ni 

prikrajšan za leposlovne opise, čustvovanje. Branje nam omogoča spoznavanje možnosti za 

besedno urejanje vedno težjega razumevanja sveta, pri branju se nam razkrivajo možnosti, 

kako je z jezikom mogoče razumeti in urediti človeško izkustvo in razmerja z obdajajočo nas 

stvarnostjo. Žal tudi učitelji in drugi odrasli nismo vedno enotnega mnenja o tem, kdaj in kaj 

učencem priporočiti za branje. Zakaj jim ne ponudimo širokega izbora in naj ima učenec kot 

bralec možnost izbire in pogleda tudi v njem neznan svet, da se ne bomo ob določenih 

vsebinah spraševali tako, kot se I. Saksida v članku na odgovor o tabujskih temah pri 

tekmovanju za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2011/2012, ko se ob koncu razmišljanja 

sprašuje, ali bodo vsi tekmovalci zaradi omejenosti posameznikov dobili priložnost, da 

izrazijo svoje resnično mnenje.: »Nikdar nisem razumel, zakaj smo tako revni« ali Branje na 

lastno odgovornost, Esej o tabujih, vrednotah in pogovoru. 

 

6.8.1 Preverjanje bralne pismenosti v petem razredu 

 

Za predstavitev v razredu sem izbrala pravljico Leopolda Suhadolčana: Piko Dinozaver, s 

perspektive otroštvo kot čas pravljic, sodobna pravljica. 

 

Potek dela: 

Učencem v petem razredu osnovne šole sem pripovedovala o pravljicah in njenih 

značilnostih. Opozorila sem jih na to, da je za pravljico, ki jo bom prebrala, značilno, da je 

glavna oseba otrok, ki vodi dogajanje, vsebina izvira iz otroške želje. Glavni junak se seli iz 

realnega sveta v otroške sanje, v fantazijsko stvarnost in se po nekem času vrne v realni svet. 
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Potek učne ure je nato sledil po pripravi: 

UČNA PRIPRAVA 

Razred: 5. 

 

Predmet: SLO  

Tema: TUDI JAZ NASTOPAM V TEJ ZGODBI  

             L. Suhodolčan: PIKO DINOZAVER 

Cilji: 

učenci prepoznavajo govorni položaj poslušanja umetnostnih besedil; 

oblikujejo predstavo nenavadne književne osebe (dinozavri kot osebe v domišljijskih 

besedilih); 

razumejo temo besedila: želja in njena izpolnitev; 

učenci prinesejo najljubšo knjigo od doma. 

Metode: razlaga, pripovedovanje, opis, poročanje, pogovor, delo s tekstom 

Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Učna sredstva: učni list 

 

Potek učne ure 

UVOD 

Uvodna motivacija 

Učenci se v parih pogovorijo o svojih željah. Kaj si želite? Kdo vam lahko izpolni vašo željo?  

Deček Benjamin si je želel psa. Njegova želja se je uresničila in nastala je pravljica … 

Pred branjem: 

Kaj so pravljice? 

Kje so pravljice doma? 

Katere pravljične junake si že srečal(a) v naših pravljicah? 

Kateri pravljični junak ti je bil najbolj všeč? 

Zakaj? 

Napiši čim več imen, s katerimi ljudje kličejo svoje pse. 

Napiši čim več živali, ki se začnejo s črko »p«. 

Napiši besede, s katerimi bi še lahko poimenovali psa. 

Učenci so resno pristopili k svojemu delu. Med branjem pravljice je bila v razredu čista tišina. 

Učenci so zbrano poslušali.  

USVAJANJE 
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Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila 

Katere osebe nastopajo v pravljici? Kdo je Benjamin in kaj si je želel? Kako se mu je želja 

izpolnila? Kakšen je bil Piko? Kakšni so bili meščani? Ali so bile vse njihove želje enake? 

Kaj se je zgodilo potem?  

Po prebrani pravljici so učenci reševali drugi del učnega lista.  

Po branju rešuj naloge: 

Kako je nastala Benjaminova pravljica? 

Kje se pravljica dogaja? 

Napiši imena književnih oseb. 

S katerim dejanjem je Piko dokazal, da je živ? 

Zakaj ga je Benjamin imenoval Piko Dinozaver? 

Katera Pikova dejanja so ti najbolj ostala v spominu? 

Kje je Pikov dom? 

 

URJENJE 

Nove naloge 

Povejo svojo zgodbo: “Nekega dne sem skozi okno svoje sobe zagledal(a) … 

 

ZAKLJUČEK 

Po prebrani pravljici sem učence pohvalila, ker so tako zbrano poslušali. Pogost odgovor je 

bil, da zato, ker so morali slediti vsebini, kaj je res in kaj so sanje.  

Najbolj pa jih je razveselilo dejstvo, da so njihovi zapisi na učnem listu anonimni, imajo na 

izbiro, da se podpišejo ali pa tudi ne. Domišljiji so dali prosto pot. 

 

Seznam odgovorov z učnega lista: 

Pred branjem: 

1. Kaj so pravljice? 

So zgodbe, ki vsebujejo izmišljene osebe in predmete, so pripovedi, ki vključujejo pravljična 

bitja, besedila za manjše otroke, sanje, so neresnična besedila za otroke. 

2. Kje so pravljice doma? 

Najprej so doma v glavi, nato se preselijo v knjige, v jamah, gozdovih, v knjigah, v storžih, v 

pisateljevi glavi, povsod, v lepih srečnih deželah, za devetimi gorami. 

3. Katere pravljične junake si že srečal(a) v naših pravljicah? 
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Metko ter Janezka, Sneguljčica, Pepelka, Rdeča kapica, Trnuljčica, Erazem in potepuh, Piko 

Dinozaver, Tarzan in Herkules, Peter Krpan, Mali princ, Popaj, Asterix, Tintin, Ranta, Spider 

mana, Pika Nogavička, Matilda. 

4. Kateri pravljični junak ti je bil najbolj všeč? 

Batman, Tintin, Ranta iz Košarkaš naj bo, Tom in Jerry, Herkul, Janko in Metka, Peter Krpan, 

zmaj, Maček Muri, Rdeča kapica, Miki Miška, Tarzan, Pepelka, Erazem in potepuh, Zala. 

5. Zakaj? 

Ker je bila glavni del pravljice in je bila glavna; ker so mi všeč pustolovske knjige in vsaj 

malo resnične; ker se mi zdi zanimiv; ker je bila preprosto dekle; ker mi je zabaven; ker ima 

rdečo kapo in je prijazna: ker je porinila čarovnico v peč; ker sta smešna; ker je car; ker je 

dober. 

6. Napiši čim več imen, s katerimi ljudje kličejo svoje pse: 

Piko, Ron, Riki, Aki, Šajn, Lump, Miško, Pepe, Udi, Kuža, Kužek, ljubči, dragi, Rex, Fido, 

Bučman, Baja, Bina, pesica, Runo, Mrcina, Lord, Blek, Nero, Didi, Bonny, Bolk, Šampijon. 

7. Napiši čim več živali, ki se začnejo s črko »p«. 

pujs, pes, ptič, pradinozaver, papiga, ptička, puran, pikapolonica, polh, primat, puma, pijavka, 

pižmovka, podgana, polž, podlasica, pupek. 

8. Napiši besede, s katerimi bi še lahko poimenovali psa. 

Psiček, pes, kužek, kuža, mrcina, cukerček, pupy, kuži, bučko, pikica. 

9. Preberemo pravljico! 

 

Po branju rešuj naloge: (odgovori učencev) 

10. Kako je nastala Benjaminova pravljica? 

Najprej v sanjah, potem pa kar naenkrat; iz želje, ki jo je Benjamin imel v sebi in ki jo je 

sanjal; želel si je psa; začelo se je z mislijo, da bi imel psa; iz domišljije; v glavi. 

11. Kje se pravljica dogaja? 

V mestu; v mestu in v sanjah; zvečer, v majhnem mestu; doma in zunaj. 

12. Napiši imena književnih oseb: 

Benjamin, stric, teta, Piko Dinozaver, župan, meščani. 

13. S katerim dejanjem je Piko dokazal, da je živ? 

Da je šel tja, kamor je šel Benjamin; pomikal se je; vsi so ga gledali; jedel je; lahko so se 

igrali z njim; s premikanjem; ker je jedel zelenjavo. 

14. Zakaj ga je Benjamin imenoval Piko Dinozaver? 
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Piko mu je bilo ime, Dinozaver pa, ker je bil tako velik; ker je velik; ker mu je to ime lepo; 

ker je bilo Benjaminu všeč ime Piko; ker je bil dinozaver. 

15. Katera Pikova dejanja so ti najbolj ostala v spominu? 

Ker je iz cvetličarne vzel rožo; ker je dovolil, da se otroci igrajo na njem; da veliko razbija; da 

je podiral hiše: ko je Piko zamahnil z repom; pometanje. 

16. Kje je Pikov dom? 

V muzeju; pri vsakem kmetu; doma. 

 

Učno uro sem izvajala v razredu, kjer številčno prevladujejo učenci, kar se pozna pri 

napisanih odgovorih, kljub temu pa sem mnenja, da ta skupina učencev premalo bere, imajo 

slab besedni zaklad in to sem jim tudi povedala.  

 

Preverjanje bralne pismenosti v petem razredu iz vsebine učnega načrta za peti razred: 

Priprava na vzgojno-izobraževalno delo 1: 

UČNA PRIPRAVA 

Razred: 5. 

 

Predmet: SLO  

Tema: Bralno razumevanje s strategijami učenja 

             Živalska pravljica Svetlane Makarovič: Smetiščni muc 

Cilji: - Učenci preberejo besedilo in preizkusijo svoje razumevanje besedila. 

         - Čim bolj pravilno rešijo naloge I., II. in III. nivoja razumevanja. 

         - Dobijo povratno informacijo o svojem znanju.  

 

Standardi znanja: 

Učenci razvijajo sposobnost branja, vrednotenja, razumevanja in obnove besedila.  

Pravljico interpretativno berejo. Obnovijo znanje o značilnostih živalske pravljice.      

Oblikujejo si domišljijsko čutno predstavo dogajalnega prostora in književnih oseb. Vsebino 

berila obnovijo s ključnimi besedami, naslovi. Oblikujejo si svoje stališče do ravnanja 

književnih oseb. 

Pripovedujejo zgodbo s perspektive ene od književnih oseb. S pantomimo prikažejo eno od 

književnih oseb. Pravljico dramatizirajo. Napišejo nadaljevanje pravljice. 

Metode: pogovor, opazovanje, pripovedovanje, poslušanje, delo s tekstom, branje, 

dramatizacija, opisovanje 
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Oblike dela: individualna 

Učna sredstva: berilo II/27, učni list 

Potek učne ure 

1. ura 

I. UVOD 

    Pred branjem berila naredimo vaje za ustvarjalnost: 

besede na »m«, 

živali na »m«, 

besede, s katerimi poimenujemo mačke, 

kaj še lahko pomeni »maček« ali »mačka«. 

 

II. USVAJANJE 

Doživeto berem berilo. 

Po branju učenci poimenujejo in opišejo oba književna junaka in dogajalni prostor.  

Rešijo nalogo A na listu. 

 

III. URJENJE 

Po drugem branju (berejo učenci po vlogah) samostojno rešujejo naloge B. 

Po tem lahko še nekajkrat berejo besedilo po vlogah in se poskušajo v vlogo čim bolj vživeti, 

se z njo poistovetiti. Kdor ne bere, čim lepše nariše svojega siamskega ali smetiščnega mačka. 

Doma naj učenci nekajkrat glasno preberejo pravljico in si poskušajo zapomniti čim več 

besedila. 

Sledijo naloge C – naloge za razvijanje ustvarjalnosti (izvirnost, improvizacija, vaje v slogu). 

Pri 2. nalogi en učenec glasno bere spremno besedilo, dva besedilo književnih junakov, dva 

druga pa s pantomimo odigrata dogajanje. 

Nato poskusita dva ali trije pari dogajanje improvizirano odigrati (spremno besedilo na 

začetku lahko nekdo prebere). 

 

IV. ZAKLJUČEK 

Učenci v dramski obliki napišejo, kako bi se oba mačka pogovarjala, ko bi se po naključju 

naslednji dan srečala v mestnem parku. Siamski maček naj govori knjižno, smetiščni pa v 

narečju. (Ta del je lahko za domačo nalogo.) 
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Učni list: 

Svetlana Makarovič: SMETIŠČNI MUC – UČNI LIST 

 

PRED BRANJEM: 

Napiši čim več besed, ki se začnejo s črko »m«. 

Napiši čim več imen živali, ki se začnejo s črko »m«. 

Napiši vse besede, s katerimi poimenujemo mačke. 

Napiši, kaj razen živali še lahko pomeni beseda »maček« ali »mačka«. 

V berilu poišči živalsko pravljico Svetlane Makarovič in jo preberi. 

 

PO BRANJU REŠUJ NALOGE: 

A  1. Zakaj je to živalska pravljica? 

2. Kje se pravljica dogaja? Opiši dogajalni prostor: 

3. Na prazni črti na sredini napiši imeni književnih oseb. Vsako ime poveži z lastnostmi te 

osebe. 

urejen     lep        siv                __________________           svoboden     pogumen    miren 

boječ       lačen    razvajen  __________________           važen            glasen           drag 

B  1. Prvemu odstavku izberi najustreznejši naslov: 

Naslov: a) Smetiščni muc se potepa    b) Lačni smetiščni muc     

c) Smetiščni muc se prenaje     d) ___________________ 

2. Drugemu in tretjemu odstavku skupaj sam poišči ustrezen naslov. 

Naslov: ________________________________________________ 

3. Uredi ključne besede iz pravljice v pravilno zaporedje: 

 

POTEP – FEN – GOSPODARJI – PREPEVANJE – KOPANJE – SIAMEC – ZREZEK – 

UMIVALNIK 

4. Primerjaj življenji siamskega in smetiščnega mačka. 

SIAMSKI SMETIŠČNI 

  

  

  

5. Kateri maček bi bil(a) ti?  

6. Zakaj? 

7. Kateri maček bo po tvoje dlje živel? 
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8. Zakaj? 

9. Nariši siamskega ali smetiščnega mačka. 

C  1. Siamski maček je smetiščnemu razložil, kaj je fen. Napiši, kako bi mu opisal še nekatere 

druge stvari iz svoje okolice: 

         SESALNIK 

         TELEFON 

         OMELO 

         TELEVIZOR 

         PRALNI STROJ 

2. Pogovor med siamskim in smetiščnim mačkom obnovi v obliki SMS-sporočila (z nekaj 

ključnimi besedami).  

3. S sošolcem/ko s pantomimo (brez besed) odigraj prizor med siamskim in smetiščnim 

mačkom. 

4. V zvezek napiši (v dramski obliki), kako bi se siamski in smetiščni muc pogovarjala 

naslednji dan v parku. Siamski muc naj govori knjižno, smetiščni pa v narečju. 

 

Analiza učne ure: 

Kaj je dodatna novost? 

Pri uri bralnega razumevanja sem dodala tudi naloge učnih strategij po dr. Sonji Pečjak. 

Opredelitev kratke izvedbe 

Pri nalogah tipa B in C sem dodala 3 naloge, s katerimi učenci razvijajo učne strategije in jih 

lahko uporabljajo tudi pri drugih predmetih. 

Izberi najustreznejši naslov je naloga, ki ima ponujene rešitve, izbrati je treba najustreznejšo. 

Poišči ustrezen naslov je naloga, ki zahteva višji miselni proces, saj si učenec sam izmisli in 

napiše najustreznejši naslov. 

Odlomek obnovi v obliki SMS-sporočila (z nekaj ključnimi besedami) je naloga, ki zahteva 

najvišji miselni proces, saj učenec del besedila obnovi s ključnimi besedami, ki jih mora 

samostojno izluščiti iz besedila. 

 

Refleksija: 

Ali sem dosegla cilj? 

Cilj dvojne ure je bil dosežen. 

Kaj je dobro uspelo? 
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Učenci radi delajo z besedili, kjer se lahko poistovetijo s književnimi osebami, še posebej, če 

se lahko izkažejo z dramatizacijo. Za uspešno izvedbo tovrstne naloge pa je treba zelo dobro 

poznati zaporedje dogodkov, čeprav improviziramo. Učenci so z dodatnimi nalogami učnih 

strategij (obrazloženo v točki 2) dobro obnovili vsebino berila in si jo tudi zapomnili ter se 

tako lahko pri dramatizaciji posvetili igri. Cilj so dosegli tudi učenci s slabšimi sposobnostmi, 

a z nekaj več ponovitvami branja, saj so bili manj uspešni pri 3. nalogi.  

Kaj novega sem spoznala? 

Učinkovitost učnih strategij sem preizkusila tudi pri drugih predmetih (NIT) in spoznala, da 

potrebujem še nekaj vaje. Izpopolnjevala bom svoje znanje na tem področju, saj so se 

strategije izkazale za učinkovite tudi pri učencih z nižjo motivacijo in sposobnostmi. 

Kaj bi drugič spremenila, naredila bolje? 

Zmanjšala, priredila bom število nalog na učnem listu, ki so bile za to skupino učencev 

preobsežne. Za dramatizacijo bomo namenili več časa. Zmanjšala bom obseg besedila, ki ga 

bo treba obnoviti s ključnimi besedami. 

 

Priprava na vzgojno-izobraževalno delo 2: 

UČNA PRIPRAVA 

Razred: 5. 

 

Predmet: SLO  

Tema: V SVETU PRAVLJIC 

Dim Zupan: Tri spoznanja Drekca Pekca in Pukca Smukca 

Cilji: 

učenci 

razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja besedila 

razvijajo sposobnost aktivnega poslušanja 

opisujejo književne osebe 

berejo interpretativno 

pišejo poustvarjalna besedila 

upovedujejo literarno-estetsko doživljanje 

Metode: pogovor, delo z besedilom – branje, pisanje, ponavljanje, risanje 

Oblike dela: individualna, frontalna, delo v dvojicah, skupinska 

Učna sredstva: berilo 5, barvice, zvezek, listi formata A4  

UVOD UČITELJ UČENCI 
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Dejavnost pred branjem 

5–10 minut 

Pogovor ob vprašanju: Ali 

si dober prijatelj? 

 

Učenci so se med seboj 

pogovorili, kako se 

obnašajo prijatelji drug do 

drugega. Pomagali so si z 

naslednjimi trditvami: 

Ko izbiraš darila za 

prijatelje, se vedno 

vprašaš, kaj bi jim bilo 

všeč. 

Prijatelji si lahko sposodijo 

tvoje kolo. 

Z njimi greš na potep ali 

ušpičiš kakšno neumnost, 

čeprav veš, da to ni najbolj 

pametno. 

Prisluhneš jim, kadar 

imajo težave, tudi če si 

dobre volje in bi raje počel 

kaj bolj zabavnega. 

Pomagaš jim, če šolske 

snovi ne razumejo ali 

imajo težave z domačo 

nalogo. 

Ko odideš na počitnice, 

jim pošlješ razglednico. 

Zavzameš se za njih, ko se 

jim kaj ponesreči in se jim 

vsi posmehujejo. 

Če se z njimi ne strinjaš, se 

ne prepiraš, temveč 

premisliš o njihovem 

mnenju. 
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GLAVNI DEL URE 

 

 

15 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašanja za razumevanje 

10 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preberem besedilo v berilu, 

stran 109–111. 

 

Na kratko se pogovorimo o 

berilu. Postavljam 

vprašanja: »kdo nastopa, kaj 

je značilno za knjižnega 

junaka, kaj je nenavadnega, 

kakšen je.« 

 

 

Kakšni se vam zdita »bojni 

imeni obeh junakov? Kako 

sta jih po vašem mnenju 

dobila? 

 

Zakaj Prijatelj pravi, da je v 

domu za ostarele le 

začasno? 

Pukcu Smukcu in Drekcu 

Pekcu zaupa kar nekaj 

zapletenih skrivnosti. S 

svojimi besedami pojasnite 

naslednjo: »Če hočeš 

odpotovati zadovoljen, 

moraš prej najti kamen 

modrosti in eliksir 

življenja.« 

Zakaj je Prijatelj kamen 

modrosti in eliksir življenja 

po vašem mnenju 

 

 

Sledijo zgodbi brez branja 

v knjigi. 

 

Sodelujejo v pogovoru, 

zapišejo nekaj bistvenih 

točk berila v zvezek po 

mojih navodilih.  

 

 

 

Učenci prejmejo list 

papirja z vprašanji, 

individualno odgovarjajo 

na vprašanja. 
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Literarnoteoretične 

definicije 

poimenoval po Drekcu 

Pekcu in Pukcu Smukcu? 

Učence seznanim s 

pomenom izraza 

evfemizem, ki je izraz, ki ga 

uporabljamo, kadar hočemo 

olepšati ali omiliti neko 

drugo besedo ali besedno 

zvezo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci delajo po navodilu: 

V besedilu najdemo 

besedno zvezo »iti v večna 

lovišča«, ki je evfemizem 

za »umreti«. V odlomku 

najdemo še en evfemizem 

za smrt. Poiščite ga in ga 

zapišite v zvezek. 

Izmislite si evfemizem za 

spodaj napisane besede in 

besedne zveze: 

biti pijan, piflar, biti 

neroden, smrčati, dopolniti 

50 let. 

ZAKLJUČEK 

Ustvarjalna naloga 

10 minut 

 

Učence sem razdelila v dve 

skupini. 

Prva skupina naj razmisli, 

kakšen naj bi bil videti 

kamen modrosti. Pri tem si 

učenci pomagajo z 

vprašanji: Kje najdemo 

kamen modrosti? Kakšne 

oblike je? Kakšni so njegovi 

posebni učinki? Zakaj bi ga 

Učenci vsak v svoji 

skupini opišejo, kakšna naj 

bi bila kamen modrosti in 

eliksir življenja. 

Ob koncu skupini 

prebereta svoj zapis. 
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hoteli imeti in kaj bi z njim 

počeli? Po kakšni ceni bi ga 

prodajali? 

Druga skupina naj se 

pogovori, kakšen naj bi bil 

eliksir življenja. Pri tem si 

učenci pomagajo z 

vprašanji: katere sestavine 

mora vsebovati, da bo 

zagotavljal dolgo življenje? 

Kakšen okus ima? Kdo bi 

ga lahko uporabljal in 

zakaj? Po kakšni ceni bi ga 

prodajali. 

 

Analiza: 

Dejavnost pred branjem 

Pogovor ob vprašanju: Ali si dober prijatelj? 

Učenci so se med seboj pogovorili, kako se obnašajo prijatelji drug do drugega. Pomagali so 

si z naslednjimi trditvami: 

Ko izbiraš darila za prijatelje, se vedno vprašaš, kaj bi jim bilo všeč. 

Prijatelji si lahko sposodijo tvoje kolo. 

Z njimi greš na potep ali ušpičiš kakšno neumnost, čeprav veš, da to ni najbolj pametno. 

Prisluhneš jim, kadar imajo težave, tudi če si dobre volje in bi raje počel kaj bolj zabavnega. 

Pomagaš jim, če šolske snovi ne razumejo ali imajo težave z domačo nalogo. 

Ko odideš na počitnice, jim pošlješ razglednico. 

Zavzameš se za njih, ko se jim kaj ponesreči in se jim vsi posmehujejo. 

Če se z njimi ne strinjaš, se ne prepiraš, temveč premisliš o njihovem mnenju. 

 

Vprašanja za razumevanje in odgovori učencev: 

1. Kakšni se vam zdita »bojni« imeni obeh junakov?  

Smešna; kar neki; dolga; ogabna; dobra; dobro jih je poznal; slabi; čudna. 

2. Kako sta jih po vašem mnenju dobila? 
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Po njunih lastnostih; ker se rima; ker sta bila podobna; nekaj sta storila; ker sta stopila v 

drekec; od Prijatelja; bila sta vedno umazana; star gospod; eden je prdel drugi je bil umazan; 

bili so prijazni drug do drugega. 

3. Zakaj Prijatelj pravi, da je v domu za ostarele le začasno? 

Ker bo kmalu umrl – 19 odgovorov učencev. 

4. Pukcu Smukcu in Drekcu Pekcu zaupa kar nekaj zapletenih skrivnosti. S svojimi besedami 

pojasnite naslednjo: »Če hočeš odpotovati zadovoljen, moraš prej najti kamen modrosti in 

eliksir življenja.« 

Biti moraš zadovoljen celo življenje, če hočeš umreti zadovoljen; živeti moraš zadovoljno; 

celo življenje moraš biti dobre volje, da vesel umreš; če hočeš zadovoljen odpotovati, moraš 

najti modrost in srečo; če si vse življenje vesel, si tudi ob smrti vesel. 

5. Zakaj je Prijatelj kamen modrosti in eliksir življenja po vašem mnenju poimenoval po 

Drekcu Pekcu in Pukcu Smukcu? 

Ker so bili najboljši prijatelji; ker so si bili podobni; zato, da ga ne bi nikoli pozabila in tudi 

ne on njiju; ker sta mu vse; ker sta bila Prijatelju všeč. 

6. V besedilu je besedna zveza »iti v večna lovišča«, ki je evfemizem za »umreti«. V odlomku 

najdemo še en evfemizem za smrt. Poiščite ga in ga zapišite: 

Jaz grem po svoji poti in vidva po svoji. 

7. Izmislite si evfemizem za spodaj napisane besede in besedne zveze: 

Biti pijan – biti v rožicah, alkoholičar piflar – učiti se na pamet  

biti neroden – štor    smrčati – vleči dreto    

dopolniti 50 let – Abraham, star polovico življenja 

 

Ustvarjalne naloge: 

A – skupina: 

Razmislite, kakšen naj bi bil videti kamen modrosti. Pri odgovoru si pomagajte z vprašanji: 

Kje najdemo kamen modrosti? Kakšne oblike je? Kakšni so njegovi posebni učinki? Zakaj bi 

ga hoteli imeti in kaj bi z njim počeli? Po kakšni ceni bi ga prodali? 

Odgovor skupine A: 

Kamen modrosti je moder v obliki kristalov. Najdemo ga v jami pod morjem. Z njim postaneš 

pameten. Z njim bi vladal svetu in nikoli umrl. Nikoli ga ne bi prodali. 

B – skupina: 
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Kakšen naj bi bil eliksir življenja? Pri odgovoru si pomagajte z vprašanji: Katere sestavine 

mora vsebovati, da bo zagotavljal dolgo življenje? Kakšen okus ima? Kdo bi ga lahko 

uporabljal in zakaj? Po kakšni ceni bi ga prodajali? 

Odgovor skupine B: 

Eliksir je podoben soku. Ima okus po češnjah, primešan je lekadol, aspirin. Vseboval bi tudi 

zlato v prahu, čarobno sadje, najpomembnejša sestavina pa je košček sreče. Lahko bi ga pili 

vsi dobri ljudje, razen zločinci. Če bi ga pili, bi dolgo živeli. Podarili bi ga samo ljudem, ki se 

ne morejo pozdraviti. 
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7 BRALNI DNEVNIK IN PLAKAT 

 

Učenci z dobro razvitimi bralnimi sposobnostmi bolje razumejo besedila v učbenikih in znajo 

poiskati informacije v različnih virih, so učno in nasploh v življenju uspešnejši. 

 

V okviru projekta sem želela pri učencih izboljšati tehniko branja in razumevanje prebranega 

besedila. Še naprej pa želim razvijati motivacijo za branje, jezikovno pravilnost in čitljivost 

učenčevih zapisov. 

 

Ker je motivacija za branje ključna sestavina bralne pismenosti, imajo učenci bralno mapo, v 

katero vpisujejo naslove prebranih knjig, člankov … Na seznam prebranega učenci vključijo 

tudi knjige za domače branje, bralno značko, članke za delo pri pouku. 

 

Enkrat na mesec sem pregleda bralne mape ter se o knjigah in člankih pogovarjala z učenci. 

Enak sistem imajo tudi drugi učitelji v vseh oddelkih na šoli. Z učenci se pogovarjamo tudi o 

različnih bralnih učnih strategijah, na uporabo katerih učence navajam pri pouku, želim pa 

tudi, da si z uporabo teh strategij olajšajo šolsko delo doma. 

 

Z uvedbo bralne mape sem želela, da se tudi starši dejavno vključijo v projekt. S seznamom 

prebranega dobijo vpogled, kaj in koliko njihov otrok prebere, o prebranih vsebinah se z njim 

tudi pogovorijo. 

 

Tako kot drugih veščin se je tudi branja treba naučiti. Učenje branja je podobno učenju 

katerekoli druge dejavnosti; poteka vseskozi, z veliko vaje in ob pomoči drugih oseb: v šoli so 

to učitelji in vrstniki, doma pa predvsem starši. Raziskave namreč kažejo, da lahko starši 

močno vplivajo na razvijanje bralne pismenosti, zato sem jih prosila, da tudi oni dejavno 

sodelujejo. Moj cilj je bil, da bodo učenci sami ugotovili, da je branje lahko koristno in 

zabavno. 

 

Pri začetnih predstavitvah bralnega lista iz bralne mape so sodelovale samo učenke, vendar so 

jih sošolci pri predstavitvah prebranih knjig poslušali. Pri nadaljnjih predstavitvah so 

sodelovali tudi učenci, tako da sem morala narediti urnik posameznih predstavitev, v katerega 

so učenci sami vpisali datum predstavitve. Po začetni tremi in nelagodju so se učenci sprostili 
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in predstavitve potekajo po programu, učenci bogatijo besedni zaklad, pazijo na pravilno 

izgovarjavo, z vprašanji sošolcev o prebrani temi je pri odgovorih opazen napredek pri 

razumevanju prebranega, zaradi doslednosti pri zapisih pa so bolj urejeni tudi zvezki. 

 

Pri učencih sem v septembru 2012 in v aprilu 2013 preverjala:  

A - Tekoče branje z upoštevanjem ločil in pravilno branje nezložnih predlogov.  

B - Tekoče branje, vendar učenci še ne upoštevajo ločil in pravilnega branja predlogov. 

C - Vezano branje, učenci se na tekoče branje še navajajo. 

 

Tabela 9: Rezultati preverjanja branja v mesecu septembru 2012 

Razred/oddelek A % B % C % Skupaj učencev 

5. A 25 50 25 20 

5. B 65 26 9 23 

5. C 24 48 28 25 

Skupaj: 38 41,3 20,7 68 

 

A - V petem razredu je 38 % učencev, ki berejo tekoče z upoštevanjem ločil in pravilno 

berejo nezložne predloge. 

B - V petem razredu je 41,3 % učencev, ki berejo tekoče, vendar še ne upoštevajo ločil in 

pravilnega branja predlogov. 

C - V petem razredu je 20,7 % učencev, ki berejo vezano in se na tekoče branje še navajajo. 
 

Tabela 10: Rezultati preverjanja branja mesecu aprilu 2013 

Razred/oddelek A % B % C % Skupaj učencev 

5. A 37 54 8 20 

5. B 73 17 13 23 

5. C 28 60 12 25 

Skupaj: 46 43 11 68 

 

A - V petem razredu je 46 % učencev, ki berejo tekoče z upoštevanjem ločil in pravilno 

berejo nezložne predloge. 

B - V petem razredu je 43 % učencev, ki berejo tekoče, vendar še ne upoštevajo ločil in 

pravilnega branja predlogov. 

C - V petem razredu je 11 % učencev, ki berejo vezano in se na tekoče branje še navajajo. 

 

Tehnika branja se je izboljšala, lahko potrdim, da so učenci v petem razredu dobri bralci. 
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Želim si, da bi vsak dan več učencev seglo po knjigi in spoznalo, da je knjiga še vedno naša 

najboljša prijateljica. 

 

V prilogi št. 1 je primer bralnega lista za posameznega učenca ali učenko. 

 

Sočasno je v razredu potekala tudi organizacija razredne knjižnice. Pri sestavi knjižnega 

leposlovnega, strokovnega in revijalnega gradiva so pomagali tudi starši. Učenci so doma 

skupaj s starši izbrali literaturo, za katero so menili, da bi bila zanimiva za druge učence, in jo 

podarili razredni knjižnici. Za učence cele šole pa so po nadstropjih zaživeli »bralni kotički«, 

kjer je učencem prosto dostopna otroška in mladinska literatura. 

 

V prilogi št. 2 pa so predstavljeni primeri plakatov, ki predstavljajo najljubšo knjigo 

posameznih učencev, in kazala, ki so jih učenci pri medpredmetnem povezovanju izdelali pri 

likovni vzgoji. 

 

Učenci petega razreda so sodelovali tudi na spremljevalni aktivnosti ob predstavitvi šolskega 

projekta o bralni pismenosti: Vičkov dan. Celotna prireditev je bila namenjena promociji 

branja, izdan pa je bil tudi časopis z naslovom Vičkopis. 
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8 BRALNE NAVADE UČENCEV V PETEM RAZREDU – 

VPRAŠALNIK 

 

Raziskavo o bralnih navadah petošolcev naše šole so opravili učenci 5. c, ki obiskujejo 

dodatni pouk. Namen raziskave je bil večplasten: 

– Aktivno sodelovanje učencev pri projektu Bralna pismenost, ki letošnje šolsko leto 

poteka na naši šoli. 

– Seznanitev učencev z anketo kot eno od oblik raziskovalnega dela. 

– Učenci spoznajo strategijo priprave, izvedbe in obdelave rezultatov anketne raziskave. 

 

Raziskava je potekala v aprilu in maju 2012. Anonimni anketni vprašalnik je izpolnilo 68 

anketirancev – učencev 5. razredov naše šole. Učenci 5. c, ki obiskujejo dodatni pouk, so 

sestavili anketna vprašanja o bralnih navadah petošolcev. Rezultate ankete smo obdelali pri 

urah dodatnega pouka. Timsko delo v skupini je potekalo zelo uspešno, za kar učence še 

posebno pohvalim. Učenci so sproti spoznavali tudi prve preproste korake raziskovalnega 

dela.  

 

8.1 Anketni vprašalnik 

 

Smo učenci 5. C razreda. Pri dodatnem pouku delamo raziskavo o bralnih navadah.  

 

Prosimo te, da odgovoriš na spodnja vprašanja in izbereš (obkrožiš) odgovore, ki veljajo zate. 

 

1. Katere knjižnice redno obiskuješ? 

A) šolsko knjižnico                    B) javno knjižnico               C) nobene 

 

2. Od 1. 1. 2012 do danes sem prebral/-a: 

A) knjigo za domače branje        B) druge knjige                   C) nobene knjige 

 

3. V prostem času najraje izberem 

A) računalnik                B)  knjigo             C)  TV                    D)  igrače 
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4. Kdo ti svetuje pri izbiri knjige? 

A) starši                         B) vrstniki           C) knjižničarka        D) izbiram sam/-a 

 

5. Kaj te najbolj pritegne, ko izbiraš knjigo? 

A) ilustracije       B) naslov in naslovnica      C) število strani        D) književna vrsta 

 

6. Ti knjige berejo starši? 

A) pogosto               B) redko           C) nikoli 

 

7. Ali imaš s starši kakšne dogovore glede branja? 

                  A) Ne.    B) Da.    

 

8. Katere?____________________________________________________ 

 

9. Koliko berete v tvoji družini? 

K članom svoje družine napiši ustrezno številko: 0 = nič, 1 = malo, 2 = srednje, 3 = veliko. 

             ti -                  mama -                 oče -                 sestra -                brat -           

 

10. Napiši reklamo za branje knjig v enem stavku. (Najboljše stavke bomo objavili na šolski 

spletni strani.) 

 

8.2 Pred raziskavo smo predvidevali: 

 

1. Učenci najpogosteje obiskujejo šolsko knjižnico. 

2. Od 1. 1. 2012 do dneva anketiranja je največ učencev prebralo drugo knjigo. 

3. Največ učencev v prostem času izbere računalnik. 

4. Večina učencev sama izbira knjige, ki jih želi prebrati. 

5. Za večino učencev je pri izbiri knjige najbolj pomembna književna zvrst in število 

strani. 

6. Večini učencev starši nikoli ne berejo knjig. 

7. Večina učencev ima glede branja dogovore s starši. 

8. V družinah največ bere mama, nato učenci, malo ali nič pa očetje. 
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8.2.1 Rezultati ankete 

 

Tabela 11: Katere knjižnice redno obiskuješ? 

Šolsko knjižnico Javno knjižnico Šolsko in javno 

knjižnico 

Nobene 

19 28 12 9 

 

Graf 2: Katere knjižnice redno obiskuješ? 

 

 

Rezultati kažejo, da največ učencev obiskuje javno knjižnico. Predvidevanje se ovrže. 

 

Tabela 12: Od 1. 1. 2012 do danes sem prebral/-a 

Knjigo za domače 

branje 

Druge knjige Knjigo za domače 

branje in druge 

knjige 

nobene 

8 36 19 5 

 

Rezultati kažejo, da je največ učencev prebralo drugo knjigo. Predvidevanja učencev se 

potrdijo. 

  

Katere knjižnice redno obiskuješ ? 

šolsko knjižnico

javno knjižnico

šolsko in javno knjižnico

nobene
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Graf 3: Od 1. 1. 2012 do danes sem prebral/-a: 

 

 

Tabela 13: V prostem času najraje izberem 

Računalnik Knjigo TV Igrače 

20 17 19 12 

 

Rezultati kažejo, da učenci v prostem času najraje izberejo računalnik. Predvidevanja učencev 

se potrdijo. 

 

Graf 4: V prostem času najraje izberem 

 

 

  

Od 1. 1. 2012 do danes sem prebral/-a: 

knjigo za domače branje

druge knjige

knjigo za domače branje in druge

knjige

nobene

V prostem času najraje izberem: 

računalnik

knjigo

TV

igrače
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Tabela 14: Kdo ti svetuje pri izbiri knjige? 

Starši Vrstniki Knjižničarka Izbiram sam-a 

8 3 5 5 

 

Rezultati kažejo, da učencem pri izbiri knjige svetujejo starši. Predvidevanje se ovrže. 

 

Graf 5: Kdo ti svetuje pri izbiri knjige? 

 

 

Tabela 15: Kaj te najbolj pritegne, ko izbiraš knjigo? 

Ilustracije Naslov in 

naslovnica 

Število strani Književna vrsta 

16 27 7 19 

 

Rezultati kažejo, da učence pri izbiri knjige najbolj pritegne naslov in naslovnica. 

Predvidevanje se ovrže. 

  

Kdo ti svetuje pri izbiri knjige? 

 

starši

vrstniki

knjižničarka

izbiram sam-a
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Graf 6: Kaj te najbolj pritegne, ko izbiraš knjigo? 

 

 

Tabela 16: Ti knjige berejo starši? 

Pogosto Redko Nikoli 

1 6 60 

 

Rezultati kažejo, da učencem v petem razredu starši nikoli ne berejo knjig. Predvidevanje se 

potrdi. 

 

Graf 7: Ti knjige berejo starši? 

 

  

Kaj te najbolj pritegne, ko izbiraš knjigo? 

 

ilustracije

naslov in naslovnica

število strani

književna vrsta

Ti knjige berejo starši? 

pogosto

redko

nikoli
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Tabela 17: Ali imaš s starši kakšne dogovore glede branja? 

Da Ne 

10 58 

 

Rezultati kažejo, da učenci s starši nimajo dogovorov glede branja. Predvidevanje se ovrže. 

Najpogostejši odgovori pa so: Starši določijo, kdaj in koliko naj berem.  

 

Najprej naj berem domače branje, potem druge knjige. Čim več branja vsak dan. 

 

Prepoved branja po 20. uri. Kolikor računalnika, toliko branja. Starši želijo, da jim 

pripovedujem o prebrani knjigi. 

         

Graf 8: Ali imaš s starši kakšne dogovore glede branja? 

 

Tabela 17: Kdo v tvoji družini največ bere? 

Ti Mama Oče Sestre, bratje 

20 25 12 10 

 

Rezultati kažejo, da v družini največ berejo mame. Predvidevanje se potrdi. 

  

Ali imaš s starši kakšne dogovore glede branja? 

 

da

ne
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Graf 9: Kdo v tvoji družini največ bere? 

 

Napiši reklamo za branje knjig v enem stavku. 

 

Nekaj zanimivih predlogov: 

Dve uri branja na dan, odpeljeta dolgčas stran. 

Beri knjige in si ustvari svoj svet. 

Knjiga te povleče v domišljijo, zato beri. 

Beri knjige od mladosti za velike kupe učenosti. 

Knjige beremo vsi, daj jih še ti. 

Dve knjigi na dan odženeta knjižničarko stran. 

 

8.3 Ugotovitve, mnenja, vtisi 

 

Mnenja učencev, ki obiskujejo dodatni pouk in so sodelovali pri pripravi ankete:  

Tema raziskave mi je ugajala. Presenečena sem bila, da nekateri otroci v štirih mesecih niso 

prebrali niti ene knjige. Morda nekateri pri svojih odgovorih niso bili čisto iskreni. Odgovori 

anketirancev so mi nekako šli v glavo, le ugotovitev, da v družinah očetje berejo (skoraj) 

najmanj, me je presenetila. Starši naj bi bili vzor svojim otrokom in bi jih morali spodbujati k 

branju. Najbolj zabavna »reklama za branje knjig« se je glasila: Dve knjigi na dan odženeta 

knjižničarko stran. Ob tem stavku smo se smejali na ves glas. Najbolj negativna ugotovitev 

ankete se mi je zdela ta, da največ učencev surfa po netu, takoj za tem je bila TV, komaj 3. 

mesto pa je zasedlo branje. 

Kdo v tvoji družini največ bere ?  

ti

mama

oče

sestre, bratje
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V skupini smo se super razumeli, le včasih smo bili povsem nasprotnih mnenj. Najbolj 

zanimivo je bilo sestavljanje vprašanj, vsak od nas je prispeval kakšno. Všeč mi je bilo, da 

smo se odločili za anonimno anketo in da so bili pripravljeni sodelovati vsi učenci 5. 

razredov.  

 

Če kratko ponovim: Bilo je super! 

Neža Grilc 

 

Menim, da je bila raziskava zelo koristna, saj me je zanimalo, kako bodo sošolci odgovorili na 

vprašanja o branju. 

 

Ni me presenetila nobena ugotovitev, saj so bila moja predvidevanja pravilna. 

 

Pri prvem vprašanju sem pričakoval, da veliko več učencev obiskuje in si izposoja knjige v 

šolski knjižnici. 

 

Pozitivna ugotovitev se mi je zdel podatek, da veliko učencev bere samih. 

 

Najbolj me je razočarala ugotovitev, da veliko otrok raje izbere računalnik namesto knjige. 

 

Vsi, ki smo sodelovali pri tej anketi, smo zapisali vprašanja, ki so se nam zdela pomembna. 

Nato smo jih nekaj izbrali. Na anonimni anketni vprašalnik so odgovarjali učenci petih 

razredov. Rezultate ankete smo zbirali tako, da smo si razdelili izpolnjene vprašalnike ter 

razvrščali in šteli odgovore anketirancev na posamezna vprašanja. V skupini smo odlično 

sodelovali in si pravično razdelili delo. Najzanimivejše mi je bilo razvrščanje podatkov. Tak 

način dela mi je ugajal. 

Maj Poboljšaj 

 

Učenci 5. c razreda smo pri dodatnem pouku naredili anketo o branju knjig. Tema mi je bila 

všeč, saj smo ugotavljali, ali petošolci radi berejo. 

 

Anketo smo pripravili tako, da je vsak od nas predlagal nekaj vprašanj, potem pa smo jih 

skupaj izbrali devet za anketo. Anketne liste smo razdelili učencem petih razredov in čez en 

teden zbrali izpolnjene ankete. 
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Rezultate smo obdelali in učiteljica si jih je zapisala. Odgovori so bili večinoma takšni, kot 

sem jih pričakovala, razen ene ugotovitve, da nekaterim učencem pogosto berejo starši. V 

anketi smo sošolce prosili, naj napišejo tudi predlog reklame za branje knjig. Rezultati so bili 

zelo zanimivi in uporabni. Negativno me je presenetilo to, da nekateri ne obiskujejo nobene 

knjižnice in raje sedijo za računalnikom, namesto da bi brali. 

 

V skupini smo se zelo dobro razumeli in se veliko smejali. Najbolj so mi bile všeč reklame za 

branje knjig, ki so jih pisali učenci. Posebno ta: Dve uri branja na dan odženeta knjižničarko 

stran, čeprav je malo nesramna. 

 

Zahvaljujem se učiteljici, da nam je pomagala pri tej zahtevni in zanimivi nalogi. 

Iza Jaklič 

 

Raziskovali smo, koliko otrok bere knjige, kaj izberejo v prostem času (knjigo ali kaj 

drugega) … 

Tema te raziskave se mi zdi zelo zanimiva. Najprej smo skupaj sestavili anketna vprašanja. 

Anketne liste smo razdelili po vseh razredih. Nekateri učenci so bili pri izpolnjevanju lista 

zelo nenatančni. Rezultati ankete me niso prav posebno presenetili. 

 Najbolj sem bila začudena takrat, ko so rezultati ankete pokazali, da največ otrok v svojem 

prostem času izbere računalnik. To se mi ne zdi prav. Pri dodatnem pouku sem se zelo 

zabavala.  

Lučka Diaci 

 

Raziskavo smo opravljali učenci 5. c s pomočjo učiteljice. Presenetilo me je, da nekaterim še 

vedno berejo starši. Po drugi strani pa niso vsi tako dobri bralci in je dobro, da jim občasno 

berejo starši. Pravilno smo predvidevali, da bo največ anketirancev obkrožilo za najljubšo 

dejavnost v prostem času računalnik. Zmotili pa smo se, ko smo predvidevali, da ima večina 

petošolcev dogovore s starši glede branja. Mislim pa, da nekateri anketiranci niso bili pošteni, 

saj so obkrožili, da imajo najraje računalnik, pri vprašanju, koliko bereš, pa so si dali največ 

možnih točk. Nekateri na zadnje vprašanje (napiši oglas za branje knjig) niso odgovorili ali pa 

so napisali kaj neprimernega (najboljša knjiga je Lov na pošasti). Nekateri pa so pisali prav 

smešne in zabavne reklame. 
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Raziskava mi je bila všeč, saj smo z njo spoznali, kako in koliko beremo v petem razredu.  

Aleksander Piciga 

 

Ta raziskava se mi je zdela kar zanimiva. Presenetilo me je, da zelo malo učencev bere veliko 

knjig. Kar veliko jih raje dela nekaj drugega kot berejo. Vprašanja smo sestavljali mi učenci, 

ki hodimo k dodatnemu pouku. Če povem po pravici, mi je bil pri raziskavi najbolj zanimiv 

način dela. 

Samo Kovač 

 

Tema raziskave je bila dobro izbrana, saj mnogi učenci o knjigah ne razmišljajo prav veliko. 

To se je zelo lepo pokazalo pri rezultatih in me sploh ne preseneča. Presenetilo pa me je 

vseeno, da v družini malo berejo očetje, saj menim, da ne opravljajo toliko dela kot matere, a 

si te vseeno vzamejo čas za branje. 

 

Dobili smo tudi odgovor, ki me je presenetil, in sicer, da nekaterim v petem razredu še zmeraj 

berejo starši. Večina anketirancev poleg domačega branja še zmeraj prebere knjigo več, kar se 

mi zdi zelo dobro. 

 

 Negativno, in hkrati pričakovano, se mi je zdelo, da večina otrok raje vzame v roko 

računalniško miško in igrače kot knjigo. Delo v skupini se mi je zdelo zanimivo. Da pa bi 

prebrali še knjigo več, priporočam še moje najljubše knjige: zbirko zgodb Karla Umek in 

doktor Kukalo (Gerit Kopietz) ter zgodbe o Ranti (Primož Suhadolčan). 

Lena Zdešar 
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9 ZAKLJUČEK 

 

Z ustreznimi metodami in tehnikami lahko izboljšamo in nadgradimo bralno tehniko pri 

učencih, povečamo aktivno in pasivno besedišče in izboljšamo razumevanje pri branju. 

Učenec, ki je bralno uspešen, notranje in zunanje pozitivno motiviran, se bo tudi mnogo lažje 

in uspešneje učil. 

 

Razumevanje pri branju je tista bralna dimenzija, pri kateri je uspeh pogojen tudi z 

značilnostmi samega bralca (inteligentnost, predznanje, besedni zaklad). Izboljšanje pri 

posameznih učencih je opazno šele po daljši uporabi različnih tehnik in strategij za razvijanje 

bralnega razumevanja. 

 

Vsako leto je tudi v petem razredu nekaj učencev, ki imajo pomanjkljivosti pri bralni tehniki 

in so slabo bralno pismeni, zato mora učitelj pri razvijanju bralne uspešnosti upoštevati načela 

individualizacije. 

 

Pri učencih je zelo pomembna tudi književna vzgoja, otrokov interes za branje, na kar ima 

tudi močan vpliv tudi okolje, družina učenca. Učenci, pri katerih je bralna kultura tudi v 

družini visoko razvita, dosegajo boljše rezultate. Učitelj ne more neposredno vplivati na 

bralno kulturo v družini učenca, lahko pa staršem predstavi velik pomen, ki ga imajo razvite 

bralne navade na bralno uspešnost in na učenje. 

 

Učiteljeva prizadevanja bodo mnogo uspešnejša, če bo pri razvijanju bralne pismenosti 

upošteval spoznavne in učne stile učencev ter jih uskladil s svojim poučevanjem. 

 

Razvijanje bralne pismenosti pri učencih bom nadaljevala tudi v prihodnje. Kljub različnim 

oviram pri učiteljskem delu se z razvijanjem bralne pismenosti pri učencih da izboljšati tudi 

njihovo učenje, kar je zadosten motiv za vsakega učitelja in njegovo uspešnejše delo z učenci. 
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PRILOGE 

 

PRILOGA ŠT. 1: Primer bralnega lista 

 

BRALNI LIST  

(IME UČENCA/KE)________________, BERI NAJMANJ PETKRAT V TEDNU 15 MIN 

GLASNO, TO USPEH PRINESLO TI BO! 

DATUM: PODPIS: DATUM: PODPIS: DATUM: PODPIS: 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

     

 

 

     

 

VSAK PONEDELJEK MI PRINESI POKAZAT, KOLIKOKRAT SI BRAL/A. 
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PRILOGA ŠT. 2: Primeri plakatov, ki predstavljajo najljubšo knjigo 
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Vir: Lasten vir, 2012 

 

 


