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POVZETEK 

 

Cilj naloge je analizirati govorno jezikovni status naglušnega dečka. 

 

V diplomski nalogi so pripravljene naloge s področja jezika. Na podlagi zbranih rezultatov 

sledi primerjava naglušnega dečka s slišečimi vrstniki. 

 

Področje jezika vsebuje 4 naloge s področij artikulacije, semantike, oblikoslovja in skladnje. 

Naloga artikulacije temelji na izgovarjavi glasov (soglasnikov) abecede slovenskega 

knjižnega jezika. Področje semantike se preverja z nalogami tvorjenja samostalnikov, besed iz 

iste besedne družine, sopomenk, protipomenk, nadpomenk in podpomenk. Naloge 

oblikoslovja temeljijo na določanju predlogov, tvorjenju pridevnikov, tvorjenju glagolov in 

iskanju vsiljivcev. 

 

Dobljeni rezultati so pokazali, da se naglušni deček na govorno jezikovnem področju 

statistično pomembno ne razlikuje od svojih slišečih vrstnikov. Naglušni deček se statistično 

pomembno razlikuje od slišečih vrstnikov na področju artikulacije, medtem ko se na 

področjih semantike, oblikoslovja in skladnje statistično pomembno ne razlikuje. Na teh treh 

področjih naglušni deček dosega celo višje rezultate od povprečja njegovih slišečih vrstnikov. 

To potrjuje, da naglušni deček na področju govorno jezikovnega razvoja ne odstopa od svojih 

slišečih vrstnikov. 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

- gluhi in naglušni, jezik, govor, razvoj jezika in govora pri gluhih in naglušnih 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this Bachelor's thesis is to analyse the speech-language skills of a hearing-

impaired boy. The thesis includes several language-based tasks. On the basis of the collected 

results, I compared the speech-language skills of the hearing-impaired boy with the speech-

language skills of his peers with normal hearing. 

 

The language segment includes four tasks which cover the fields of articulation, semantics, 

morphology and syntax. The articulation task was based on the articulation of sounds 

(consonants) of the Slovene literary language alphabet. The field of semantics was checked 

with tasks requiring formation of nouns, words from the same word group, synonyms, 

antonyms, hypernyms and hyponyms. The morphology tasks were based on determining 

prepositions, forming adjectives and verbs and finding odd words. 

 

The obtained results have proved that the speech-language skills of the hearing-impaired boy 

did not differ in a statistically significant manner from the speech-language skills of his peers 

with normal hearing. While the articulation skills of the hearing-impaired boy differed in a 

statistically significant manner from the articulation skills of his peers with normal hearing, 

the differences in the fields of semantics, morphology and syntax were not statistically 

significant. On the contrary – the hearing-impaired boy achieved better than average results in 

these three fields in comparison with his peers with normal hearing. This confirms that the 

speech-language development of the hearing-impaired boy does not deviate from the speech-

language development of his peers with normal hearing. 

 

KEY WORDS: 

 

- deaf and hearing-impaired, speech, language, speech and language development with 

the deaf and hearing-impaired 
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1 UVOD 

 

Razvoj gluhega ali naglušnega otroka poteka po enakih razvojnih principih kot pri slišečih 

otrocih. Upoštevati moramo vse zakonitosti razvoja skoraj na vseh področjih, razen na 

področju sluha in govora (Filipčič, 1994). 

 

Otrok že od rojstva naprej posluša govor, jezik odraslih in vseh ostalih v svoji okolici. 

Sčasoma začne spremljati tudi mimiko obraza ter razumevati pomen besed. Kmalu se začne 

obdobje čebljanja in prvih besed. Besedišče se v bodoče zgolj širi, strukture stavkov dobivajo 

pravilno obliko ter postajajo vse bolj zapletene. Kaj pa se zgodi, če je otrok naglušen ali 

popolnoma gluh? Takrat otrok ne sliši govora ljudi okrog sebe, opazuje mimiko obraza, 

kretnje posameznikov, vendar besed ne sliši.  

 

Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju, vpliva na razvoj jezika, govora in komunikacije. 

Vsa ta področja pa so med seboj povezana tudi z ostalimi področji in vplivajo tudi na 

spoznavni, socialni in osebnostni razvoj otroka. Vsa ta drugačnost na ostalih področjih ni 

posledica same gluhote, saj ima gluh otrok enake razvojne potenciale in dispozicije kot slišeči 

otrok (Filipčič, 1994). Učenje besednega jezika in govora predstavlja naglušnim otrokom 

nemalo težav. Večino avtorjev navaja, da otroci, ki so naglušni ali gluhi, težje usvojijo 

besedni jezik ali pa ga sploh ne v tolikšni meri kot njihovi polnočuteči vrstniki. Tudi Kranjc 

(2006) pravi, da je jezikovni znak kombinacija pojma in slušne podobe. 

 

Torej to pomeni, da če otrok nima slušne podobe oziroma ima le-to slabšo, se tudi nauči 

jezika v manjši meri kot njegovi polnočuteči vrstniki. Tudi Z. Omerza (1964) pravi, da otrok 

reproducira toliko govora, kolikor in kakor ga sliši. Če ga ne sliši nič, ga nič ne sprejme in 

seveda posledično tudi nič ne govori. Če otrok slabše sliši, sprejme govor delno in popačeno, 

zato tudi manj in slabše govori.  

 

Beseda govor se pogosto v vsakdanjem življenju uporablja kot sinonim za jezik. Vendar pa 

obstaja razlika med govorom in jezikom. Pri slišečih osebah se jezik in govor razvijata 

vzporedno, procesa izgradnje govora in jezika se odvijata istočasno, med seboj sta tesno 

povezana ves čas, dokler niso zgrajeni vsi elementi govora. Jezik se lahko razvija mimo 

govora, medtem ko se govor ne more razviti mimo jezika (Kostić, 1980). 
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1.1 NAGLUŠNOST IN GLUHOTA 

1.1.1 Sluh 

 

Najvažnejši organ za sprejemanje šumov, zvokov, glasov in človeške govorice je uho. Glas 

povzroči enakomerno in neenakomerno nihanje zraka, zvočni valovi pa pridejo preko 

zunanjega ušesa do srednjega, nato v notranje uho do slušnega živca, ki prenese zvočni 

dražljaj v slušno središče v možganski skorji in v Wernickejevo središče. Wernickejevo 

središče je senzorično živčno središče, in sicer predstavno slušno središče, v katerem se 

porajajo zvočni vtisi našega govora, ki so tam shranjeni. V njem razpoznamo glasove in 

besede na temelju že znanih vtisov, ki so tam shranjeni od avtomatizacije govora v otroški 

dobi ali od kasnejših vtisov (Omerza, 1964). 

 

Za razumevanje besed in govora ni dovolj zgolj delovanje omenjenega središča, vendar je 

potrebno sodelovanje vseh delov (od zunanjega dela ušesa do vseh delov možganske skorje). 

Če je pot slaba (primer naglušni otroci) ali sploh ne obstaja, je slaba tudi kontrola lastnega 

govora (prav tam). 

1.1.2 Zvok in govor 

 

Človekovo uho ima sposobnost zaznavati nihanja od 16–20000 Hz. Pri odraslih je 

občutljivost manjša, dojenčki lahko zaznavajo zvok 20000 Hz.  Osebe s slušno motnjo lahko 

zaznavajo tudi visoke frekvence. Zvočni spekter je razdeljen na tri področja, infra zvok (pod 

20 Hz), ultra zvok (nad 16000 Hz) in na slišno območje (od 20 do 16000 Hz). Področje pod in 

nad govornim območjem je tisto frekvenčno območje, ki ga naše uho zazna kot neko kvaliteto 

(Peršin, 1994). 

 

Pri zvočnih pojavih v določenem času nas razen višine in barve zanima tudi jakost. Zvočna 

jakost je izražena v decibelih. Naš govor običajno zajema frekvenčno območje od 500 Hz do 

4000 Hz. Jakost govornega sporazumevanja niha od 20 dB (najtišji šepet) do 60 oziroma 70 

dB (glasen govor) (Weiss, 1994). 

 

V območju od 20 do 500 Hz zaznavamo zvoke, ki jih izrazimo z glagoli: treščiti, ropotati, 

nabijati, butati, detonirati, grmeti, udarjati, tolči, loputati, brneti, sekati, eksplodirati, zamolklo 

govoriti. Zvok, ki ga slišimo na področju od 4000 Hz do 16000 Hz, lahko izrazimo z glagoli 
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šelesteti, šumeti, žuboreti, vršati, prasketati, sikati, zvončkljati, curljati, kapljati, cvrčati, 

škripati, cviliti … Poleg nekaterih glasov pa imajo svoje optimale na zelo visokih frekvencah 

od 8000 do 12000 Hz glasovi C, Z in S. Na govornem območju so razporejeni vsi glasovi 

nekega jezika, zato je to območje pomembno. Okvara sluha na tem območju privede do 

posledic, kot so nesposobnost govorno jezikovne komunikacije in nepravilna artikulacija 

(Peršin, 1994). 

 

1.1.3 Gluhota 

 

Otrok, ki je naglušen, se razlikuje od gluhih otrok ter tudi od slišečih. Gluhi otroci zaradi 

pomanjkanja sluha ne morejo razviti besedne govorice, kar pa povzroči velik primanjkljaj tudi 

v splošnem razvoju, ki se ga ne da povsem nadoknaditi (Omerza, 1964). 

 

Funkcijo slušnega organa lahko določimo na podlagi kolekcije, transmisije, selekcije, 

indukcije, recepcije in percepcije akustičnih dražljajev neke osebe. Gluhe osebe so tisti 

posamezniki, ki ne morejo sprejeti akustičnih dražljajev v govornem območju, kjer je 

intenzivnost govora manj kot 90 dB. Če oseba ne reagira na akustični dražljaj v prostoru, kjer 

človek biva, potem imenujemo takšne osebe klinično (totalno) gluhe osebe (Radovančić, 

1995). 

 

Huda slušna prizadetost povzroča resnejše ovire za delovanje v družbi in pri komuniciranju z 

normalno slišečo populacijo. Oseba, ki ima ojačevalnik zvoka, se mora pri zaznavanju okolice 

zanesti tudi na vid in tip. Najboljše osebne in socialne odnose ima gluha oseba največkrat s 

tistimi, ki imajo podobno prizadet sluh, in s skupnostjo gluhih (Redžepovič, 1997). 

 

Gluhi otroci si zaradi pomanjkanja sluha ne morejo sami pridobiti človeške govorice, kar 

pomeni zelo velik primanjkljaj v njihovem splošnem razvoju, ki ga ne morejo popolnoma 

nadoknaditi s pomočjo strokovnjakov (Omerza, 1964). 

1.1.4 Naglušnost 

 

Splošne definicije za naglušnost ni. Najpogosteje uporabljena definicija v strokovni literaturi 

za naglušne osebe pa je ta, da so naglušni tisti ljudje, pri katerih je sluh, čeprav okrnjen, še 

vedno funkcionalen s pomočjo slušnega aparata ali brez njega. Definicija ni povsem točna, saj 
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ne upošteva stopnje okvare sluha in funkcionalnih nivojev in njihovih učinkov za način 

življenja posameznika (Redžepovič, 1997). 

 

S surdološkega stališča je naglušna oseba tista, ki ima bolje razvit slušni organ (uho) 

funkcionalen, vendar razpon reakcije na akustični dražljaj sega od 21 dB do 90 dB. Takšne 

osebe le delno razvijejo oralno glasovni govor z uporabo ostankov sluha ali s pomočjo slušnih 

aparatov (Radovančić, 1995). 

 

Glede na stopnjo okvare sluha ločimo: naglušnost lažje, srednje in težke stopnje, praktično 

gluhost in gluhoto. Z zdravim ušesom slišimo govor z razdalje 6 m, srednje naglušni slišijo z 

razdalje 4 do 1 m, hudo naglušni pa manj kot 1 m daleč. Gluhi ne slišijo govora niti ob ušesu 

(Levec, 1994).  

 

Radovančić (1995) klasificira osebe z motnjo sluha v govornem prostoru v 5 skupin: 

1. Blago naglušne osebe zaznavajo zvok v območju od 21 dB do 40 dB. 

2. Srednje naglušne osebe zaznavajo zvok v območju od 41 dB do 60 dB. 

3. Težko naglušne osebe zaznavajo zvok v območju od 61 dB do 90 dB. 

4. Praktično gluhe osebe zaznavajo zvok v območju od 91 dB in višje. 

5. Klinično (totalno) gluhe osebe, ki nimajo ostankov sluha. 

 

Klasifikacije so si med seboj različne ter niso usklajene v definiranju območij. Mednarodna 

klasifikacija (Nightingale in Stevens, 2007) namreč deli naglušne osebe v lažjo naglušnost (od 

25 do 39 dB), srednjo naglušnost (od 40 db do 69 dB), težko naglušnost (od 70 dB do 94 dB) 

in globoko naglušnost (od 95 dB naprej. 

 

V Sloveniji pa Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 54/03) loči osebe s slušno motnjo na gluhe in 

naglušne. 

 

Naglušen ima povprečno zgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz manj kot 91 dB in 

ima resne težave pri poslušanju govora in pri govorni komunikaciji. Naglušnost pomeni 

zoženje slušnega polja in delno moti sporazumevanje s pomočjo govora. Gluh otrok ima 
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najtežjo izgubo sluha, pri kateri ojačenje zvoka ne koristi. Povprečna izguba sluha pri gluhih 

na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz je 91 dB in več.   

1.1.5 Vrste in vzroki naglušnosti 

 

Če otrok ne dobi dovolj zgodaj pomoči strokovnjakov, ki otroka usmerjajo ter usposabljajo na 

poti do pridobitve besednega govora oziroma vsaj povprečnega jezikovnega znanja, potem je 

otroku zaradi njegovega defekta onemogočen normalni razvoj in začne vse bolj zaostajati za 

slišečimi vrstniki. Zgodnje odkrivanje naglušnosti omogoča tudi preprečevanje naglušnosti s 

primernimi zdravstvenimi postopki (Omerza, 1972). 

 

1.1.5.1 Vrste naglušnosti 

 

Naglušnost je pridobljena ali prirojena.  Lahko je dedna ali endogena, vendar ne prehaja iz 

roda v rod neposredno (Omerza, 1972). Dedna naglušnost je verjetna v družini, kjer je 

naglušnost v eni ali drugi družinski veji, še bolj pa, če je v obeh; vzrokov dedno prenosljivih 

bolezni mnogokrat ne poznamo, vidimo le njihove usodne posledice (Podreberšek, 1962). 

 

Okoli 50 % prirojenih okvar sluha je genetsko pogojenih. Dedna slušna motnja je lahko edino 

bolezensko znamenje ali pa se javlja v povezavi z anomalijami drugih organov ali organskih 

sistemov in tvori sindrome. Znanih je okoli 300 sindromov, pri katerih je prisotna izguba 

sluha (Treacher-Collins, Pierre-Rubin, Osteogenesisimperfecta, Waardenburg, Usher, Alport, 

itd.). Okvare sluha in vestibularnega aparata, ki se pojavljajo v obliki sindromov, tvorijo 

tretjino prirojenih okvar notranjega ušesa. Dobro poznavanje sindromov prispeva k zgodnji 

prepoznavi slušne motnje. Izolirana, nesindromska dedna slušna prizadetost zajema dve tretjini 

prirojenih okvar sluha. V 60 do 75 % je avtosomno recesivna, v 25 do 33 % avtosomno 

dominantna in v 2 do 4 % vezana na X kromosom. Znanih je najmanj 15 lokusov, ki povzročajo 

nesindromsko avtosomno recesivno zaznavno izgubo sluha (Košir, 1999). 

 

Kljub napredku znanosti in tehnologije ter razvoja otologije obstaja kar nekaj neznank o 

ušesu, zato ne moremo z gotovostjo vedeti pravega vzroka za vsako naglušnost. Gotovo pa je 

najpomembnejša določitev vrste naglušnosti, to pa lahko določimo tako, da spoznamo, kje je 

slušna pot »prekinjena« oziroma motena (Kranjc, 1994). 
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Uho je razdeljeno na tri glavne dele: zunanje uho, srednje uho in notranje uho. Slušni živci 

prenašajo zvok od ušes do možganov.  

Deli ušesa 

- Zunanje uho (uhelj in sluhovod do bobniča). 

- Srednje uho (prostor za bobničem, kjer so tri majhne koščice, imenovane kladivce, 

nakovalce in stremence, ki pomagajo prenašati zvočne valove v notranje uho). 

- Notranje uho. (V prostoru za srednjim ušesom so trije kanali, imenovani labirint, in 

struktura polžaste oblike, ki se imenuje kohlea. Labirint je povezan z ravnotežnostnim 

sistemom. Kohlea vsebuje tisoče živcev za sprejemanje in prenašanje zvoka v 

možgane v nadaljnjo obdelavo.) 

- Slušni živec (osmi kranialni živec, po katerem poteka pot zvoka iz ušesa v možgane). 

Vrste izgube sluha so pri posamezniku odvisne od tega, kje okvara nastopi (Levec, 1994). 

 

Kranjc (1994) deli naglušnost na prevodno, zaznavno, centralno, funkcionalno in mešano 

naglušnost. 

 

 Prevodna naglušnost 

Prevodna ali konduktivna gluhota je v anatomskem gledanju povzročena na transimisijskem, 

prevodnem delu slušnega organa, ki se nahaja od ušesne školjke do polža (cochlea). To 

pomeni, da je motnja v zunanjem ali srednjem ušesu, ki preprečuje zvoku, da bi dosegel živec, 

ki se nahaja v notranjem ušesu (Radovančić, 1995). 

 

Pri prevodni naglušnosti se zvočni valovi slabo ali se ne prenašajo v notranje uho zaradi 

motenj v zunanjem sluhovodu, bobniču, slušnih koščicah, votlini srednjega ušesa, ovalnem 

okencu ali okroglem okencu. Škodo, tako v srednjem ušesu, ki sodeluje aktivno pri prenosu 

zvočne energije, kot v ušesni troblji, ki sodeluje pri izenačevanju pritiska med srednjim 

ušesom in zunanjim sluhovodom, lahko povzroči mehanični defekt v prenašanju zvoka. V 

čisti prevodni izgubi sluha ni okvare v notranjem ušesu ali v poteku slušnega živca (Kranjc, 

1994). 

 

 Zaznavna naglušnost 

Zaznavna naglušnost je izraz, ki nadomešča izraza perceptivna naglušnost in živčna gluhost. 

Ima sestavljeni pomen, s tujko je to senzorinevralna naglušnost. »Senzorna« se uporablja ob 

jasnih izgubah sluha zaradi bolezni notranjega ušesa, »nevralna« izguba sluha pa je primeren 
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izraz za okvare sluha kot posledice okvare samega slušnega živca, oziroma okvare kjer koli 

od končičev pod čutnimi celicami notranjega ušesa do slušnih jeder. Za te okvare se pogosto 

uporablja izraz retrokoklearna okvara sluha. Včasih je potrebno senzorno in nevralno 

naglušnost ločiti, saj je včasih težava naglušnosti le na enem področju (vzroki  naglušnosti 

prizadenejo zgolj notranje uho ali sam živec). Tiste motnje, ki jih ne moremo opredeliti kot 

senzorne ali nevralne ali pa prizadenejo istočasno obe področji, uvrščamo med 

senzorinevralne oziroma zaznavne (prav tam). 

 

 Centralna naglušnost 

Pri centralni naglušnosti vzrok ni na periferiji slušne poti, ampak nekje centralno. Pri takih 

izgubah sluha ni problem v znižanem pragu slišnosti čistih tonov, ampak v nesposobnosti 

interpretiranja tistega, kar slišijo (prav tam). 

 

 Funkcionalna naglušnost 

motnje funkcionalne naglušnosti so v praksi pogoste. Zgodi se, da ni odgovora na slušni 

dražljaj, vendar brez dokazljivih organskih vzrokov v perifernih in centralnih slušnih poteh. 

Velikokrat je lahko tudi emocionalna ali psihološka etiologija superponirana na neko blago 

organsko motnjo sluha (prav tam).  

 

 Mešana naglušnost 

Iz praktičnih razlogov se ta izraz najpogosteje uporablja za prevodne naglušnosti, 

kombinirane z zaznavno izgubo sluha na istem ušesu. Pomembnejše so tiste, kjer je večji 

poudarek na prevodni naglušnosti, ki se jo lažje zdravi, in to predvsem operativno (prav tam). 

 

1.1.5.2 Vzroki naglušnosti 

 

Naglušnost lahko povzročijo razne bolezni v času nosečnosti in kasneje. Povzročajo jo lahko 

rdečke in druga virusna obolenja, če jih preboli nosečnica v prvih treh mesecih nosečnosti. 

Vzrok naglušnosti so tudi okvare pri težkih porodih, pri okvarah lobanje in pri eksplozijah. 

Pogoste so naglušnosti zaradi bolezni, kot je meningitis, predvsem tuberkulozni meningitis, če 

zamudimo pravočasno zdravljenje. Najpogostejši vzrok naglušnosti je vnetje srednjega ušesa, 

ki ga praviloma zdravniki pravočasno pozdravijo – tako ne nastanejo poškodbe ali okvare 

sluha. Včasih pa se zgodi, da je zdravljenje prepozno in takrat nastopijo slušne težave. 
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Bolečine v ušesu so naravni znak nevarnosti, ki ga moramo upoštevati. Otroka moramo čim 

prej peljati k zdravniku, ko so bolečine še v srednjem ušesu in preden poči bobnič. Če se 

inficira kožica, ki obdaja kot obloga srednje uho na notranji strani, takrat pride do iztoka iz 

ušes, ki ima zelo neprijeten vonj. Če ne poskrbimo za iztok, se lahko razširi do možganov in 

tam povzroči abscese, meningitis ali vnetje notranjega ušesa, ki mnogokrat privede do 

popolne gluhosti (Omerza, 1964). 

 

Košir (1999) navaja kot možne vzroke tudi ototoksična zdravila, predvsem aminoglikozidne 

antibiotike, ki se pogosto uporabljajo pri zdravljenju otrok v enotah intenzivne terapije. 

Sočasna uporaba z nekaterimi drugimi zdravili (furosemid, indometacin, nekateri 

cefalosporini) poveča njihov ototoksični učinek. Uporabo vsakega dodatnega zdravila pri 

otroku, ki je že zdravljen z aminoglikozidi, je treba posebej pretehtati. Poškodbe glave so le še 

poredko vzrok hude okvare sluha in ravnotežja predvsem v poporodnem obdobju. Akustična 

travma je lahko prisotna že v otroštvu, saj so otroci v najzgodnejši mladosti čedalje pogosteje 

izpostavljeni hrupnim igračam. Posebno škodljivo je igranje s pirotehničnimi izdelki zaradi 

delovanja kratkotrajnega zvočnega sunka zelo visokih ravni.  

 

Omerza (1964) pravi: »Do naglušnosti v kasnejših obdobjih življenja pa lahko pride tudi 

zaradi arterioskleroze ali poapnenja koščic ali open na oknih v srednjem ušesu, ki postanejo 

zaradi tega manj gibljive. Naglušnost nastopi tudi zaradi starostnih okvar slušnega živca ali 

akustičnih travm, ki jih povzročajo močan hrup sli šumi na nekaterih delovnih mestih.« To 

pomeni, da ni nujno, da je posameznik gluh od rojstva, temveč se lahko njegov sluh 

poškoduje tudi v kasnejših obdobjih življenja, česar se je potrebno zavedati. 

 

Glede na posamezno vrsto naglušnosti lahko določimo tudi vzrok. Kranjc (1994) navaja več 

vzrokov za posamezno vrsto naglušnosti. 

 

 Prevodna naglušnost 

Najpogostejši vzroki za prevodno (konduktivno) naglušnost so: 

o Vidne obstrukcije v zunanjem sluhovodu: 

─ kongenitalna aplasia; 

─ Treacher-Collinsov sindrom; 

─ stenoza sluhovoda; 

─ eksostoza sluhovoda; 
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─ impaktiran cerumen (cerumni realni čep); 

─ tekočina v sluhovodu; 

─ vnetja sluhovoda; 

─ tujki sluhovoda; 

─ karcinom sluhovoda; 

─ granulom sluhovoda; 

─ ciste sluhovoda; 

─ drugi vzroki, kot npr. furunkuli, keloidi, angiami, papilami in osteomi. 

 

o Vidni vzroki na bobniču: 

─ meningitis; 

─ ruptura bobniča; 

─ perforacija bobniča; 

─ retrakcija bobniča; 

─ ohlapnost bobniča; 

─ senilni bobnič. 

 

o Vzroki v srednjem ušesu in komunikacijah: 

─ sprememba pritiska v srednjem ušesu; 

─ kataralna naglušnost; 

─ kri v srednjem ušesu; 

─ sekretarna akutna in kronična vnetja srednjega ušesa; 

─ tympanosclerosis; 

─ karcinom in drugi tumorji; 

─ tumorji nosnega dela žrela; 

─ alergije; 

─ posledice rentgenskega obsevanja; 

─ sistemske bolezni. 

 

o Posledice operacij ušesa. 

 

o Vzroki z navidezno normalnim bobničem in srednjim ušesom: 

─ prirojene napake slušne verige; 

─ pridobljeni defekti slušne verige; 
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─ otoskleroza; 

─ motnje, vezane na ušesno trobljo; 

─ povečana žrelnica. 

 

 Zaznavna (perceptivna) naglušnost  

o Vzroki za postopno senzorinevralno izgubljanje sluha: 

─ starostna naglušnost; 

─ profesionalna naglušnost oziroma naglušnost kot posledica delovnega okolja; 

─ senzorinevralna oblika otoskleroze; 

─ senzorinevralna oblika izgube sluha pri Pagetovi in van der Hovejevi bolezni; 

─ efekti prevelike glasnosti slušnega aparata; 

─ vnetja slušnega živca in sistemske bolezni; 

─ neznani vzroki. 

 

o Vzroki za nenadne obojestranske senzorinevralne izgube sluha 

─ meningitis; 

─ druge infekcije; 

─ funkcionalna izguba sluha; 

─ otoksična zdravila (npr. streptomicin, neomicin, kanamicin kot najnevarnejša, a tudi 

nekateri drugi antibiotiki in diuretiki); 

─ multipla skleroza; 

─ neznani vzroki. 

 

o Vzroki za nenadno enostransko senzorinevralno izgubo sluha 

─ mumps; 

─ poškodbe glave in akustične travme; 

─ minierova bolezen; 

─ virusne infekcije; 

─ rupture okroglega okenca; 

─ vaskularne motnje; 

─ pooperativne posledice; 

─ fistula ovalnega okenca; 

─ posledice splošne anestezije; 

─ neznani vzroki. 
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o Vzroki za prirojene senzorinevralne izgube sluha 

─ dedni vzroki; 

─ rh-inkompatibilnost; 

─ anoksija; 

─ virusi; 

─ neznani vzroki.  

 

 

Kombinirane izgube sluha pa so posledica kombinacij vzrokov iz prve in druge skupine 

(prevodnih in senzorinevralnih naglušnosti). Vzroki za centralne in funkcionalne motnje sluha 

so s praktičnega vidika nepomembni, saj so veliko kompleksnejši problemi, ki se 

manifestirajo bolj kot nerazumevanje zvočnih informacij ali nesposobnosti interpretiranja le-

teh, ne pa kot običajno znižanje praga sluha za čiste tone (prav tam). 

1.1.6 Socialni in psihološki pomen naglušnosti 

 

Vsaka še tako majhna poškodba ali bolezen vpliva na človekovo osebnost, njegovo 

razmišljanje, psihofizično počutje posameznika. Na nekatere bolj na druge manj. Vse večja je 

poškodba oziroma dolgotrajnejša kot je bolezen, tem bolj so vidne posledice na 

posameznikovi duševnosti, njegovem počutju in odnosu posameznika do drugih in sebe. 

 

Podreberšek (1962) pravi, da so sprememba človekove duševnosti in odnos do drugih ljudi pri 

nekaterih boleznih bolj pri drugih manj očitne. Izguba važnih čutil, kot sta vid ali sluh pa 

sodijo med tiste izrazitejše. Huda naglušnost ali gluhota lahko tako spremenita človekovo 

osebnost, duševnost, da ga komaj še prepoznamo. Prav tako imata ti bolezni globok odmev v 

celotnem odnosu takega bolnika do družine, družbe, poklica, skratka do celotnega okolja, v 

katerem posameznik živi. Zato se moramo vživeti v posameznika in razumeti njegove težave. 

Gotovo pa je prvi korak k temu, da ga razumemo, ta, da spoznamo njegovo bolezen in se o 

njej podučimo.  
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1.2 JEZIK IN GOVOR 

 

Zgodovinsko gledano je jezik objektiven sistem znakov, skupek jezikovnih znakov, vsak 

jezikovni ali lingvistični znak pa zajema označenega in označitelja. Označeno je svojstvo 

lingvističnega znaka, ki pa se nanaša na njegov pomen, na določeno zaporedje in na določeno 

vsebino (Radovančić, 1995).  

 

Jezik je sredstvo sporazumevanja. Z njim sprejemamo in razumemo sporočila drugih. 

Uporabljamo besedni jezik, dopolnjujejo pa ga tudi prvine nebesednega jezika. Besedni jezik 

je osnovni način sporazumevanja z besedami, ki so temeljna enota jezika. Beseda je 

sestavljena iz glasnikov, ki jih zapisujemo s črkami. Vsaka beseda ima svoj pomen, svojo 

slogovno vrednost, nosi tudi svoje podatke o obliki (Jesenovec in Lenardič, 2010). 

 

Govor in jezik pa sta ločeni komponenti. Jezik je širši od govora in govor zajema. Pri jeziku 

moramo imeti v mislih način uporabe pomena besed, oblike in funkcije teh oblik v širših 

pomenskih enotah, sintagmah ali stavkih (Kostić, 1980). 

 

Sam po sebi je jezik filogenetsko mlada funkcija, ki je nastala v človekovi razvojni dobi kot 

bistveno dopolnilo k mehanizmu živalske živčne dejavnosti, ki nas je napravila za ljudi. 

Ljudje so se v začetnih razvojnih dobah sporazumevali s kretnjami in niso uporabljali besed. 

Šele kasneje so se postopoma začeli sporazumevati s preprostimi vzkliki, ki so pomenili 

znake za nevarnosti, preprosta povelja ali opozorila, a tudi predmete, ljudi in živali. Iz 

takšnega sporazumevanja z vzkliki ali glasovnimi znaki, se je razvila v teku stoletij in 

tisočletij najpreprostejša človekova govorica, ki je ustrezala vsakokratni človekovi razvojni 

stopnji. Čim bolj se je človek razvijal in si podrejal naravo, tem bolj se je razvijala njegova 

govorica in je raslo število izraznih pojmov, ki so bili sprva zelo konkretni (Omerza, 1972). 

 

1.2.1 Besedni jezik  

 

Besedni jezik je sestavljen iz dveh komponent. Prva komponenta je izrazna stran in druga 

pomenonosna. K izrazni strani prištevamo glasoslovje (fonetiko) – to je veda, ki preučuje 

zvočno stran jezika od glasu in naglasa do besedila. Glasniki (fonemi) so glasovi, ki 

razločujejo pomen in predstavljajo govorna znamenja, črke (grafemi) pa so pisna znamenja, s 
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katerimi zapisujemo glasove. Posamezna črka običajno zaznamuje en glas; glas »dž« je 

dvočrkovni (Skaza, 2010).  

 

Jeziki ali narečja se med seboj ločujejo tudi po številu fonemov. V slovenskem zbornem 

jeziku je 29 fonemov. Fonemi se delijo na samoglasnike (vokale) in soglasnike (konzonante). 

Soglasniki se delijo na zvočnike (sonante) in nezvočnike (nesonante). Samoglasniki so 

glasovi največje odprtostne stopnje, zvočniki srednje, nezvočniki pa najmanjše. Nezvočniški 

fonemi so nezveneči ali zveneči (Žagar, 1987). 

 

Pomenonosno stran pa sestavljajo besedotvorje (semantika), oblikoslovje (morfologija) in 

skladnja (sintaksa). Besedotvorje je izraz, ki zajema tvorjenje besed in preučevanje 

zakonitosti tvorbe (Skaza, 2010). Del besede, iz katerega tvorimo novo besedo, imenujemo 

podstava. Del, s katerim jo tvorimo, pa obrazilo (formant). Na stiku med podstavo in 

obrazilom pogosto prihaja do glasovnih premen. Tvorimo lahko vseh vrst besede 

(samostalnike, pridevnike, glagole, prislove) (Žagar, 1987). Oblikoslovje je del slovnice, ki 

preučuje vrstne, oblikovne in funkcijske značilnosti besed. Skladnja pa obravnava povezanost 

med besedami, besednimi zvezami, stavki in povedmi. Razmerja so priredna, podredna ali 

soredna (Skaza, 2010). 

 

1.2.2 Znanje jezika 

 

Znanje jezika daje posebna tvorjena slovnica, jezik, ki se ukvarja s stanjem duha/možganov 

osebe, ki zna posamezen jezik. Znanje jezika pridobimo s specifikacijo skupaj z razlago 

načinov, kako načela specifikacije delujejo vzajemno z izkustvom, da bi dala posamezen 

jezik. Specifikacija je mišljena kot teorija začetnega stanja jezikovne zmožnosti, ki je pred 

vsakršnim jezikovnim izkustvom. (Chomsky, 1989). 

 

Znanje jezika je pogosto označeno kot praktična sposobnost govorjenja in razumevanja. Dva 

posameznika imata lahko natanko enako znanje jezika, vendar se izrazito razlikujeta po 

sposobnosti, kako to znanje uporabljata. Sposobnost jezikovne rabe se lahko izpopolni ali 

upade brez kakršnekoli spremembe v znanju jezika (prav tam). 
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Jezik človeku ni dan ob rojstvu, temveč si ga mora vsak posameznik sam prisvojiti z 

dolgotrajnim procesom učenja (Omerza, 1972). 

 

1.2.3 Govor 

 

Omerza (1972) pravi, da je govor osnova za otrokov umski in naravni razvoj ter sredstvo za 

njihovo izobrazbo in vzgojo. Razvoj mišljenja podpira razvoj govora, kar pomeni, da sta 

mišljenje in govor dve fazi istega procesa, ki vplivata neposredno druga na drugo. Motnje, ki 

nastanejo v procesu razvoja govora, navadno slabo vplivajo na razvoj mišljenja in obratno. 

 

Za govor je pomembna tudi psihološka in fiziološka osnova le-tega. Kakor imamo dve vrsti 

živcev, senzorične in motorične, imamo tudi senzorična ter motorična središča za govorno 

funkcijo. Glavni senzorični središči sta slušno središče ali slušišče in Wernickejevo središče, 

ki ležita blizu skupaj. Slušno središče sprejema vse glasove, zvoke in šume na splošno, 

medtem ko se v Wernickejevem središču porajajo zvočni vtisi našega govora, predvsem 

zlogov, besed in stavkov. To je neke vrste shramba besed  oziroma besedišče. V možganski 

skorji je tudi motorična sfera, ki na splošno ureja gibanje vseh delov človeškega telesa, in pa 

Brocovo govorno središče, v katerem nastajajo motorični vtisi gibanja govoril, od katerega 

potekajo pobude skozi motorično sfero v govorila. Govorna središča v možganski skorji niso 

samo tesno povezana med seboj in z drugimi središči v možganski skorji in pod njo, temveč 

so povezana tudi z obkrajnimi organi in čutili, največ s sluhom in vidom. Od kakovosti vseh 

teh središč in zvez med njimi pa je odvisna kakovost človeškega govora (prav tam). 

 

Vogelnik-Vuga (1989) pravi, da je jezik sistem, kar pomeni, da ima določeno strukturo in jo 

je mogoče abstraktno opisati in predstavlja vrsto odnosov, uporabljenih v govoru. Meni, da je 

zgodovinsko gledano govor vedno pred jezikom, saj se le-ta lahko razvije samo prek govora 

ter se tudi uresničuje samo z govorom. Govorjenje je nevrološko, fiziološko (psihofiziološko), 

akustično (zvočno) in avditivno (slušno) oblikovanje in sprejemanje govora z našo izbiro pri 

govorjenju. V govorjenje spadajo način izgovora (artikulacija), ozvočenje glasov (fonacija), 

besed, stavkov. Način izgovora pa je seštevek vrednot govornega jezika, ki so akustične in 

vizualne. 
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1.2.3.1 Razvoj otrokovega govora 

 

Preden otrok lahko izrazi svoje misli z govorom, preide kar nekaj razvojnih faz, v katerih se 

počasi nauči usklajevati gibanja različnih mišičnih skupin in govornih organov, kar da končno 

artikuliran govor (Omerza, 1972). 

 

Govorni razvoj poteka v obdobju malčka zelo hitro, tako z vidika kakovostnih kot tudi z 

vidika količinskih razvojnih sprememb. Na razvoj govora vpliva več dejavnikov. Malčkov 

govorni razvoj je kritično obdobje, saj vpliva na otrokov kasnejši govorni razvoj ter tudi na 

razvoj zgodnje in kasnejše pismenosti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2009). 

 

Omerza (1972) pravi: »Za pravilen razvoj govora je nujno, da ima otrok pravilno razvite 

psihične funkcije, kakor so pozornost, zaznavanje, predstavljanje, mišljenje, občutenje, 

fantazija in pomnjenje ter še posebno dobro razvit slušni spomin. Enako pomembno je, da ima 

zdrav živčni sestav (še posebno sestav govornih središč v možganski skorji in živčnih zvez 

med njimi), pravilno razvita čutila, še posebno sluh, ki je najvažnejši za sprejemanje in 

razlikovanje različnih glasov, zlogov, besed in stavkov, ki jih uporabljamo v človeški 

govorici, ter zdrava in pravilno razvita govorila in pravilen govor okolice, v kateri otrok živi. 

Vsi otroci ne začnejo govoriti v isti starosti, niti ne napredujejo enako hitro. Prej govore in v 

govoru napredujejo gibčni otroci, ki so tudi prej shodili, kar gre na račun razvitejše motorike.«  

 

Omerza (1972) določi tudi 4 glavne dobe razvoja otrokovega govora. Prva doba je 

pripravljalna ali predfonematična doba, ki obsega prvo leto starosti. Druga doba je doba 

začetnega oblikovanja glasovnega govora, ki traja od prvega do tretjega leta starosti (doba 

malčka). Tretja je doba predšolskega otroka, torej od tretjega leta starosti do vstopa v šolo, ko 

se hitro bogati govor in širi besedni zaklad. Četrta stopnja je šolska doba, v kateri pa se otrok 

nauči govor obvladati ter pisati. Med vsemi dobami ni točno začrtanih mej, temveč prehajajo 

postopoma druga v drugo in se včasih tudi časovno pokrivajo. 

 

Začetna doba oblikovanja govora nastopi po prvem letu starosti in predstavlja proces 

prisvajanja izrazov, ki so povezani z najosnovnejšimi potrebami in emocijami otroka. Prvo 

besedo otroci spregovore že v osmem, devetem mesecu starosti, največ otrok pa v enajstem 

ali dvanajstem mesecu. O prvi besedi govorimo šele takrat, ko je le-ta pomensko pravilno 

uporabljena, ima smisel in ni zgolj mehanična ali refleksna, saj se te pri otrocih pojavljajo že 
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pred tem v dobi brbljanja, čebljanja. V malčkovem govornem razvoju se izmenjavajo obdobja 

hitrega razvoja ter tudi obdobja zastojev, ko otrok v govoru ne napreduje, saj je preveč 

zaposlen s pridobivanem kakšne nove spretnosti ali sposobnosti (predvsem v času učenja 

hoje). V tretjem letu starosti otrok pridobiva veliko besed, predvsem pa relativno upade 

število zaimkov, ker se pojavijo še ostale besedne vrste. Le-te se pojavijo v različnem vrstnem 

redu, odvisno od otrokovih doživetij. V dobi do tretjega leta starosti imajo otroci še vedno 

težave pri izgovarjavi daljših besed, ker je združevanje glasov v večje enote precej težko 

zanje. Temelji na ne še povsem razvitem slušnem dojemanju in razlikovanju, kakor tudi na 

delovanju govoril, ki so pri tej starosti še okorna (prav tam). 

 

V tretji dobi govornega razvoja, v letih od tretjega leta starosti do vstopa v šolo, se pravilnost 

stavkov vse bolj izpopolnjuje, otrok začne uporabljati pravilne čase, obvlada pregibanje 

besed, tako sklanjatev kakor tudi spregatev. Otrok izboljšuje tudi stavčna priredja in podredja, 

zato predšolski otrok že uporablja lepe stavke, ki so že sestavljeni. Veča se tudi število besed 

v stavkih, med katerimi številčno upadajo samostalniki in medmeti, narašča pa število 

zaimkov, glagolov, veznikov, predlogov, prislovov in pridevnikov. V tej dobi si otrok izmišlja 

zgodbe, kjer prepleta resničnost z neresničnostjo, obenem pa močno pretirava, vendar je to 

pozitivno, saj s tem širi svoj besedni zaklad. V naslednjem obdobju, v šoli, govor ni več zgolj 

sredstvo sporazumevanja in izražanja, temveč tudi sredstvo za teoretično poučevanje in vajo 

pisnega izražanja. Otrok se mora uriti v govorno-slušni analizi in sintezi, da si s tem razvije 

fonematsko oziroma glasovno tenkočutnost in slušno razlikovanje glasov naše govorice (prav 

tam). 
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1.3 KOMUNIKACIJA 

 

Komunicirati pomeni: »Izmenjavati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se.« 

Komunikacija pa: »Je sredstvo, ki omogoča izmenjavo, posredovanje informacij – 

komunikacijsko sredstvo.« (SSKJ, 1994). 

 

Komunikacija je prenos podatkov, saj informacija sama po sebi še ni komunikacija. Le-ta je 

gibanje iz enega procesa v drugega s težnjo, da se ta dva procesa izenačita. Informacija se 

prenaša po določeni shemi. Izvor informacije namreč ustvari informacijo in jo kot vest pošlje 

oddajniku, ki vest kodira, ji da obliko, najprimernejšo za prenos. Fizična oblika koda, 

imenovana signal, potuje po kanalu. Sprejemnik ta signal dekodira in ga spremeni v vest ter 

ga posreduje naprej. Sprejemnik in oddajnik morata biti usklajena, sicer prenos informacij ni 

mogoč. Pogosto se ne da ločiti, ali smo sprejeli informacijo ali hrup, zato je potrebna povratna 

informacija. Lahko pride so semantičnega hrupa, in sicer takrat, ko je pretok informacij v 

dveh različnih jezikih, ki ju sogovornika ne razumeta. Tudi pri komuniciranju z gluhimi in 

naglušnimi moramo vedno preverjati, koliko in kako sprejemajo informacije in v kolikšni 

meri jih spreminjajo ter prilagajajo svojemu sistemu (Likar, 1994). 

 

Za sprejem informacij je potreben čas, ki je daljši, če je količina informacije prevelika za 

kanal, po katerem potuje. Pomembni dejavniki, ki na to vplivajo, so trenutna sposobnost 

oziroma prepustnost kanala, znanje jezika, kapaciteta možganov, kapaciteta motorike in 

senzorike, fizične kapacitete kanala in količine hrupa. Motnjo v jeziku pa lahko povzroči tudi 

mentalna nerazvitost, nepozornost, govorne motnje ali izguba sluha (prav tam). 

 

Erčulj in Vodopivec (1999) pravita, da je bistvo in umetnost komunikacije biti razumljen. 

Tako si prizadevamo biti razumljeni pri vsakdanjem sporazumevanju v družini, v odnosih s 

prijatelji, posebno pa, kadar smo postavljeni v vlogo »poučevalca« ali svetovalca. 

 

Odrasli smo otrokom zgled tudi pri učenju komunikacije. Kot pravijo Bahovec, Bregar in Čas 

v Kurikulu za vrtce (2007): »Odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in 

pomirjajoče, vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled za otroke. 

Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri vzgojnem 

procesu, je ves čas z otroki in med otroki, bodisi v majhni, večji skupini ali individualno; v 
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vseh teh interakcijah je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, in praviloma zgled 

za prijetno in prijazno komunikacijo.« 

 

V Kurikulu za vrtce (prav tam) tudi piše, kakšne vrste komunikacije moramo zagotoviti 

otrokom že v predšolskem obdobju: »Otroci morajo v vrtcu dobiti konkretne izkušnje 

uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot 

individua in spoštovanja zasebnosti. Hkrati pa morajo vsakdanje življenje, delo in dejavnosti 

v vrtcu omogočiti razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji 

enakosti in nediskriminiranosti (glede na spol, socialno ali kulturno poreklo, veroizpoved, 

telesno konstitucijo …). Zato morajo otroci usvojiti osnovna pravila vedenja in 

komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika kot neomejevanja svobode 

drugih, in imeti veliko možnosti za razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in 

avtonomne presoje.« 
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1.4 RAZVOJ JEZIKA, GOVORA IN KOMUNIKACIJE PRI GLUHIH IN 

NAGLUŠNIH OTROCIH 

 

Navadno ljudje mislijo, da je samoumevno, da otrok pravilno izraža svoje misli z besednim 

govorom. Toda temu ni tako. Najhitreje in najlažje to opazimo pri otrocih s slabim sluhom, ki 

se brez strokovne pomoči ne naučijo dobro in razumljivo verbalizirati in verbalizirajo le toliko 

in tako, kakor in kolikor slišijo (Omerza, 1972). 

 

Razvoj gluhega ali naglušnega otroka poteka po enakih razvojnih principih kot razvoj slišečih 

otrok, torej moramo tudi pri njih upoštevati vse zakonitosti razvoja na vseh področjih, razen 

na področju sluha in govora. Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju, saj močno vpliva na 

razvoj jezika, govora in komunikacije. Ta pa je ozko povezan tudi z drugimi področji in 

vpliva na spoznavni, socialni in osebnostni razvoj posameznega otroka. Pri tem je potrebno 

poudariti, da vsa ta drugačnost ni posledica gluhote, slabših sposobnosti zaradi tega, 

prizadetosti, nezmožnosti, saj ima gluh/naglušen otrok enake razvojne potenciale in 

dispozicije kot slišeči otrok. Težava pa je v tem, da je razvoj jezika in komunikacije pri 

naglušnih in gluhih otrocih drugačen, zato ti ne razumejo dovolj zakonitosti sveta okoli sebe, 

primanjkuje jim informacij in razlag, njihovi socialni stiki so omejeni in možnost frustracij je 

večja. Vse to pa se odraža ravno v razvoju in napredku otroka. Gluh ali naglušen otrok 

potrebuje čim zgodnejše usposabljanje na področju jezika, komunikacije in govora in ravno 

tako tudi na vseh ostalih področjih razvoja. Usposabljanje takšnega otroka mora biti 

usmerjeno v njegov celostni razvoj, saj imajo enake potrebe kot polnočuteči otroci. Posebno 

pomembno je, da poudarimo otrokova močna področja, s katerimi otrok poskuša nadoknaditi 

svoj primanjkljaj (Filipčič, 1994).  

 

Simonović (1977) pravi, da je sposobnost učenja verbalnega jezika preko sluha največja v 

prvih letih življenja, ko možgani lahko sprejemajo nove pojme, razločevalne možnosti 

slišanih dražljajev pa so velike, nato pa se možnosti učenja in pridobivanja novih izkušenj 

zmanjšajo. Človek se ne rodi s formiranim jezikom, ampak se ta skozi leta razvija na osnovi 

poslušanja, posnemanja in rekombiniranja. Za učenje govora je pomembno, da otrok 

posamezne besede in načine izražanja večkrat sliši in ponovi. 
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Dokazano je, da otrok v družini letno sliši okrog 1.500.000 besed, seveda ne vedno različnih, 

ampak večkrat ponovljenih. Otrok sliši v prvih sedmih letih življenja okrog 10.000.000 

izgovorjenih besed, od tega sprejme in z njimi v lastnem govoru razpolaga z okrog 1000 

besedami. To pomeni, da otrok sliši vsako izgovorjeno besedo okrog 10.000-krat, preden jo 

popolnoma usvoji (prav tam). 

 

Otroci z lažjo naglušnostjo se od polnočutečih vrstnikov lahko razlikujejo zelo malo. Razlike 

se kažejo pri govoru, in sicer pri artikulaciji sičnikov in šumnikov, ki jih lahko naglušen otrok 

zamenjuje, najpogosteje pa mehča. Govor je lahko nekoliko glasnejši in otrok pogosteje 

sprašuje. Stopnjevanje naglušnosti za seboj potegne tudi stopnjevanje napak pri artikulaciji 

glasov (npr. zamenjavanje artikulacijsko podobnih glasov ali nadomeščanje enega z drugim). 

Gluh otrok pa ima poleg artikulacije težave tudi z melodijo, glasnostjo in ritmom govora. 

Jezik osvaja težko in z ogromno truda. Opazno je tudi okrnjeno besedišče in težave pri 

usvajanju slovničnih zakonitosti (Mozetič-Hussu, 1994). 

 

Dovzetnost živčnega sistema za fonološke, semantične in sintaktične sposobnosti ni časovno 

neomejena, ampak je povezana z določenimi časovnimi razdobji v življenju posameznika. 

Fonološko razločevanje se razvije v starosti enega leta. Semantične sposobnosti se razvijajo v 

prvih štirih letih, razumevanje sintakse pa se lahko zavleče do pubertete. Tako so obdobja, 

optimalna za razvoj verbalnega jezika in govora. Tudi pri osebah z motnjo sluha je to 

optimalen čas, zato je potrebno takoj po diagnozi začeti z vajami poslušanja in govora. Vsaka 

zakasnitev vpliva na učinkovitost učenja (Košir, 1999).  

 

Tudi Omerza (1964) pravi: »Temeljne važnosti za razvoj naglušnega otroka, posebno še v 

detinski in predšolski dobi, je učenje besednega jezika, ker je to sredstvo za sporazumevanje. 

Zato so potrebne posebne vaje za njegovo razumevanje ali bolje za razumevanje govora, ki 

naj temelji na izkoriščanju njegovega vida in njegovih ostankov sluha.« 

 

Zakaj izkoriščanje vida? Omerza (1964) pravi, da si otrok ne more pridobiti dovolj 

razumevanja človeške govorice zgolj s svojim sluhom. Zato je pomembno, da uporablja tudi 

vid, občutek lege in gibanja govoril ter njegov tip. Nikoli pa ne smemo zanemarjati tudi 

slušnega treniranja, njegovo razvojno dejavnost, otrokove izkušnje in njegovo zanimanje za 

posamezne stvari, saj lahko z upoštevanjem vseh teh olajšamo in pospešimo otrokov jezikovni 

razvoj. 
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1.4.1 Odgledovanje 

 

Odgledovanje je zelo pomembno za jezikovni razvoj naglušnega otroka in je eno od glavnih 

sredstev za razumevanje okolice, v kateri otrok živi. Odgledovanje pomeni z drugimi 

besedami »branje z ustnic«, kar ni ustrezen izraz, saj otrok poleg opazovanja gibanja ustnic 

opazuje tudi izraz oči in obrazno mimiko. Z vajami odgledovanja je smiselno začeti že zelo 

zgodaj , gotovo pa takrat, ko opazimo, da otrok pozorno spremlja naš govor z očmi in stalno 

lovi obraz govorečega (Omerza, 1972). 

 

Otrok z odgledovanjem razvije hitrost dojemanja, osredotočenja in podzavestnega lovljenja 

govora. Če začnemo z njim zgodaj, se mu hitro vtisnejo v vidni spomin vidnimi vtisi, ki jih 

potem lahko stalno uporablja, izpopolnjuje in dopolnjuje. Odgledovanje delimo na splošno in 

posebno. Splošno je tisto spontano in naravno odgledovanje, za katerega imamo med dnevom 

vedno dovolj časa in priložnosti. Pri njem se ne trudimo, da bi poučevali in izbirali posebne 

besede, izraze, temveč govorimo naravno, v navadnem občem jeziku. Posebno ali specifično 

odgledovanje pa je učenje izbranih posameznih besed in stavkov ter je zavestna graditev 

odgledovalnega besednjaka. To dopolnjuje splošno odgledovanje, v vsakdanji praksi pa se 

obe obliki izmenjujeta in se med seboj dopolnjujeta. V obeh primerih uporabljamo jezik, ki je 

primeren otrokovemu razvoju in njegovim jezikovnim izkušnjam (prav tam). 

 

 

1.4.2 Težave gluhih in naglušnih na področju jezika, govora in komunikacije 

 

Košir (1999) pravi: »Gluhost in naglušnost je stanje, ki je nepopravljivo, neozdravljivo in se 

mu lahko le prilagodimo. Navadimo se živeti z naglušnostjo/gluhoto in čim bolj zmanjšati 

slabe posledice, ki jih prinaša. Za to obstaja le ena pot: praksa, vaje. Govoriti se naučimo s 

tem, da govorimo. Bližnjice v alternativni medicini, zeliščih, bioenergiji, radiosteziji, 

parapsihologiji, kristalih in podobnem ni.« 

 

Otrok, ki slabo sliši, ne more povsem razumeti govorice ljudi v svoji okolici, temveč le delno. 

Zaradi svoje naglušnosti se tudi sam precej nejasno in nerazumljivo izraža, zato ga tudi drugi 

težko razumejo. Naglušni otrok čuti zvok pri vokaliziranju in sliši modulirane glasove v 

govoru drugih ljudi in mnogo drugih zvokov v svoji okolici. Nekateri slišijo zgolj jasen 
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pogovorni glas in še tega zelo od blizu, medtem ko polnočutni otrok sliši in čuti zvok pri 

vokaliziranju. Duševni in družbeni razvoj naglušnega je oviran zaradi njegovega 

pomanjkljivega razumevanja govora in slabših izobraževalnih možnosti. S tem se vedno bolj 

širi prepad med razvojnimi sposobnostmi njegove starostne dobe in njegovimi stvarnimi 

možnostmi za vzgojo in izobrazbo (Omerza, 1972). 

 

Košir (1999) pravi: »Raziskave kažejo, da imajo naglušni otroci okoli dve leti zaostanka v 

razvoju jezika in govora, gluhi pa do pet let. Besede z različnimi pomeni, abstraktni pojmi, 

figurativni jezik, pregovori in fraze predstavljajo gluhemu nepremagljive ovire. 

Pomanjkljivost njegovega jezika in govora sta direktno sorazmerna stopnji in času nastanka 

okvare sluha.« 

 

Tudi gluhi in naglušni se med seboj razlikujejo glede na svoje težave s sluhom. Pomembno se 

razlikujejo glede na stopnjo izgube sluha, čas ko je do izgube prišlo in s tem že doseženi 

govorni razvoj, vzroke okvare in nivo okvare (srednje uho, živčne poti ali centri, notranje 

uho) ter ožje in širše okolje. Vse to vpliva na otrokov nadaljnji verbalni razvoj in ostale 

posledice, ki jih opažamo pri otrocih. Čim večja je stopnja izgube sluha in čim zgodnejša je 

bila izguba sluha v razvoju otroka, tem težje so posledice za razvoj verbalnega govora. Žal pa 

se na otrokovem govoru odraža že manjša izguba sluha, blaga naglušnost. Opazen je govor 

zmerno naglušnih, medtem ko pri težki naglušnosti do spontanega razvoja govora brez 

tehničnih pomagal in vaj ne pride več (prav tam). 

 

 

  



30 

 

2 CILJ RAZISKOVANJA 

Cilj dela je analizirati govorno jezikovni status naglušnega dečka. 

2.1 HIPOTEZE 

H 1 – Naglušni deček ima nižji govorno jezikovni status kot njegovi polnočutni vrstniki. 

 

H 2 – Naglušni deček ima večje težave na področju artikulacije kot njegovi polnočutni 

vrstniki. 

 

H 3 – Naglušni deček ima večje težave s šumniki in sičniki kot njegovi polnočutni vrstniki. 

 

H 4 – Naglušni deček na področju semantike ne odstopa od svojih polnočutnih vrstnikov. 

 

H 5 – Naglušni deček na področju oblikoslovja ne odstopa od svojih polnočutnih vrstnikov. 

 

H 6 – Naglušni deček ima večje težave pri tvorjenju povedi in stavčnih struktur kot njegovi 

polnočutni vrstniki. 
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3 METODOLOGIJA 

3.1 VZOREC 

Vzorec predstavlja 10 predšolskih otrok starih od 5 do 6 let. 9 otrok obiskuje vrtec Polžek, 

Ivančna Gorica. 1 otrok je deček s slušnim aparatom in vrtca ne obiskuje. Star je 5 let in 3 

mesece.  

 

Deček se je rodil naglušen. Pri treh mesecih je dobil slušni aparat, ki ga nosi ves čas. S 

slušnim aparatom se odziva na zvok jakosti 25 dB. Brez slušnega aparata se na levo uho 

odzove na zvok jakosti 80 dB in na desno uho na zvok jakosti 70 dB. Glede na stopnjo motnje 

sluha po Saviću (1998) spada v območje zelo težke naglušnosti. Njegove težave sodijo v 

sklop sindroma Goldenhar, za katerega je značilen predvsem nepravilen razvoj ušesa ter 

obraznih struktur (manjša asimetrija obraza). Drugih telesnih ali duševnih okvar, motenj 

nima. Od 2 leta in pol naprej obiskuje logopeda dvakrat na mesec na Zavodu za gluhe in 

naglušne v Ljubljani. 

3.2 SPREMENLJIVKE 

JEZIKOVNI STATUS predstavlja kompozit naslednjih spremenljivk. 

 

ARTIKULACIJA predstavlja število pravilno izgovorjenih glasov.  

SEMANTIKA predstavlja kompozit števila:  

pravilno tvorjenih besed (samostalniki), 

pravilno tvorjenih besed iz iste besedne družine, 

pravilno tvorjenih sopomenk, 

pravilno tvorjenih protipomenk, 

pravilno tvorjenih nadpomenk, 

pravilno tvorjenih podpomenk. 

OBLIKOSLOVJE predstavlja kompozit števila: 

pravilno določenih predlogov, 

tvorjenih pridevnikov, 

tvorjenih povedi s pravilnim glagolom, 

pravilno najdenih vsiljivcev. 

SKLADNJA predstavlja kompozit števila: 

tvorjenih povedi, 

števila stavkov v posamezni povedi. 
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3.3 NAČIN VREDNOTENJA 

ARTIKULACIJA se vrednoti s številom pravilno izgovorjenih glasov (soglasnikov) abecede 

slovenskega knjižnega jezika v treh dimenzijah. Vsak pravilno izgovorjeni glas na začetku, v 

sredini in na koncu besede predstavlja 1 točko. Vsak nepravilno izgovorjen glas predstavlja 0 

točk.  

 

SEMANTIKA se vrednoti z  vsoto: 

števila pravilno tvorjenih besed (samostalniki), 

števila pravilno tvorjenih besed iz iste besedne družine, 

števila pravilno tvorjenih sopomenk, 

števila pravilno tvorjenih protipomenk, 

števila pravilno tvorjenih nadpomenk, 

števila pravilno tvorjenih podpomenk. 

Vsaka pravilno tvorjena beseda predstavlja 1 točko. Vsaka nepravilno tvorjena beseda 

predstavlja 0 točk.  

 

OBLIKOSLOVJE se vrednoti z vsoto: 

števila pravilno določenih predlogov, 

števila tvorjenih pridevnikov, 

števila tvorjenih povedi s pravilnim glagolom, 

števila pravilno najdenih vsiljivcev. 

 

Vsak pravilno določen predlog, tvorjen pridevnik, tvorjena poved s pravilnim glagolom in 

pravilno najden vsiljivec predstavlja po 1 točko. Vsaka nepravilna rešitev predstavlja 0 točk.  

 

SKLADNJA se vrednoti z vsoto: 

števila pravilno tvorjenih povedi; 

števila stavkov v posamezni povedi.  

Vsaka poved predstavlja 1 točko.  

Vsaka enostavčna poved predstavlja 1 točko, vsaka dvostavčna poved predstavlja 2 točki, 

vsaka tri ali več stavčna poved predstavlja 3 točke.  
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3.4 INSTRUMENTARIJ  

Instrumentarij vsebuje 4 področja jezika, in sicer iz področja glasoslovja, semantike, 

oblikoslovja in skladnje. Test je avtorski. 

 

Naloga ARTIKULACIJE vsebuje izgovarjavo posameznih glasov v treh dimenzijah. Otroci 

gledajo fotografije s poznanimi predmeti in povedo, kaj vidijo. (Glej priložen test: Naloga 1.) 

 

Naloge SEMANTIKE vsebujejo 6 nalog tvorjenja besed.  

V prvi nalogi otroci tvorijo besede, nastale iz besednih zvez ali stavkov. (Glej priložen test: 

Naloga 2a.) 

V drugi nalogi otroci tvorijo besede iz iste besedne družine. (Gej priložen test: Naloga 2b.) 

V tretji nalogi otroci tvorijo sopomenke glede na dane besede. (Glej priložen test: Naloga 2c.) 

V četrti nalogi otroci tvorijo protipomenke glede na dane besede. (Gej priložen test: Naloga 

2d.) 

V peti nalogi otroci tvorijo nadpomenke glede na dane besede. (Glej priložen test: Naloga 2e.) 

V šesti nalogi otroci tvorijo podpomenke glede na dane besede. (Glej priložen test: Naloga 

2f.) 

 

Naloge OBLIKOSLOVJA vsebujejo 4 naloge. 

V prvi nalogi otroci gledajo fotografije in odgovarjajo na vprašanje: »Kje je …?« (Določanje 

predlogov.) (Glej priložen test: Naloga 3a.) 

V drugi nalogi otroci odgovarjajo na vprašanje »Kakšen si?« in s tem tvorijo pridevnike. (Glej 

priložen test: Naloga 3b.) 

V tretji nalogi otroci opazujejo fotografije različnih aktivnosti in tvorijo povedi z glagolom. 

(Glej priložen test: Naloga 3c.) 

V četrti nalogi otroci iščejo vsiljivce glede na besedne vrste. (Glej priložen test: Naloga 3d.) 

 

Naloge SKLADNJE vsebujejo tvorjenje povedi in stavčno strukturo. Otroci ob fotografijah 

sestavljajo zgodbo. Na voljo imajo 5 fotografij. (Glej priložen test: Naloga 4.) 

 

Test je v Prilogi 1. 
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3.5 NAČIN IZVEDBE 

 

Testiranje je bilo izvedeno individualno, besedno in neposredno z otroki. Kriteriji testiranja so 

bili v naprej znani in so se ohranjali. Vsi otroci so imeli istega testatorja, ki ga vsi dobro 

poznajo. Testiranje je bilo izvedeno za vse v prostoru, ki je prijazen in otrokom poznan. Za 

otroke iz vrtca je bil to del igralnice, za dečka s slušnim aparatom, ki ne obiskuje vrtca, pa 

domače okolje. 

3.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Za vsako spremenljivko in vsako področje jezika je pripravljena tabela surovih podatkov, 

rezultati pa so prikazani tudi z grafikoni. 

 

Iz rezultatov so izračunana povprečja in standardni odkloni za posamezno področje jezika ter 

tudi za celotno področje jezika skupaj. Na podlagi Testa t sem določila uspeh naglušnega 

dečka v povezavi s slišečimi vrstniki in s tem določeno odstopanje naglušnega dečka od 

povprečja. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 GLOBALNI REZULTATI 

V tabeli so rezultati otrok glede na celoten test iz področja jezika. 

 

Tabela 1: Globalni rezultati 

 

Št. otrok 
Starost 
(v letih) Artikulacija 

Artikulacija 
(šumniki in 
sičniki) Semantika Oblikoslovje Skladnja 

Govorno 
jezikovni 
status 

1. 5,8 60 18 24,5 15 7 106,5 

2. 5,6 60 18 17,5 13 12 102,5 

3. 5,5 57 18 19 15 9 100 

4. 5,7 60 18 20 13 8 101 

5.  5,1 57 15 16,5 10 7 90,5 

6.  5,6 60 18 29 16 9 114 

7. 5,4 55 16 12,5 15 10 92,5 

8.  5,8 60 18 21 13 10 104 

9. 5,5 60 18 25 16 31 132 

                

∑ 50 529 157 185 126 103 943 

Povprečje 5,5 58 17,4 20,6 14 11,4 104,7 

Standardni 
odklon 0,2 1,9 1,1 5 1,9 7,5 12,4 

                

NAGLUŠEN 
OTROK 5,3 42 6 29,5 18 31 120,5 

 

 

Naglušni deček Nejc je glede na celoten govorno jezikovni razvoj dosegel precej višji rezultat 

od povprečja njegovih slišečih vrstnikov. Povprečje slišečih vrstnikov znaša 104,7 točk s 

standardnim odklonom 12,4, naglušni deček pa je dosegel kar 120,5 točk. Tu vidimo, da 

deček kljub naglušnosti ne zaostaja za svojimi vrstniki glede na celotno govorno jezikovno 

področje.  

 

Da ima Nejc tako visoko število točk gre na račun semantike, oblikoslovja in skladnje. Na teh 

področjih je Nejc dosegel visoko število točk in je pri vseh treh področjih nad povprečjem 

glede na rezultate njegovih slišečih vrstnikov. To je gotovo rezultat same zgodnje obravnave 

naglušnosti dečka, saj je dobil slušni aparat že pri treh mesecih, kar pomeni, da je v 

najobčutljivejšem obdobju za učenje govora in jezika otrok že imel slušni aparat in je učenje 
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na tem področju potekalo kljub naglušnosti. Pomembno je tudi stalno aktivno učenje pri 

logopedu in v domačem okolju. 

 

Slišeči otroci so na področjih semantike, oblikoslovja in skladnje dosegali različno število 

točk, razpršenost na področjih semantike in skladnje je velika, kar pomeni, da so otroci 

dosegali tako nizke kot visoke rezultate. Naglušni deček Nejc živi v pozitivnem okolju, kjer 

se z njegovim razvojem govora in jezika ukvarjajo ves čas že od samega rojstva naprej. Z 

njim veliko delajo, se učijo, ga spodbujajo, kar se kaže pri tem, da Nejc ne zaostaja pri 

razvoju semantike, oblikoslovja in skladnje za svojimi slišečimi vrstniki. 

 

Slišeči vrstniki so dobili večje število točk pri govorno jezikovnem statusu na račun 

artikulacije. Izgovarjava je pri razvoju govora in jezika izredno pomembna. Slišeči otroci z 

artikuliranjem večinoma nimajo težav in se do 5. leta starosti naučijo izgovarjati pravilno vse 

glasove. Težave nastanejo pri izgovarjavi sičnikov in šumnikov, ki delajo težave tudi slišečim 

otrokom, vendar v manjši meri. Naglušni deček je pri artikulaciji dosegel precej nižje število 

točk kot njegovi polnočutni vrstniki.  

 

Povprečje slišečih otrok na področju artikulacije znaša 58 točk s standardnim odklonom 1,9. 

Nejc je dosegel zgolj 42 točk, kar je zelo malo. Rezultati kažejo, da je naglušni deček dosegel 

relativno malo število točk pri artikulaciji sičnikov in šumnikov. Povprečni rezultat slišečih 

otrok je 17,4 točk s standardnim odklonom 1,1. Naglušni deček je dosegel 6 točk.  

 

Naglušni deček Nejc ima kljub zgodnji obravnavi, spodbudnim življenjskim okoljem in 

stalnim učenjem na področju govora in jezika velike težave pri izgovarjavi. Slušni aparati 

namreč ne proizvajajo zvoka takšnega, kot ga slišijo polnočutni ljudje. Zvok slušnega aparata 

je zamolkel, doneč. Nekateri glasovi (kot so sičniki, šumniki) so težje razumljivi preko 

slušnega aparata. Naglušni deček potrebuje zato več časa za razvoj nekaterih glasov kot 

njegovi polnočutni vrstniki, kljub temu pa pri večini glasov ne zaostaja prav zaradi stalnega 

obiskovanja logopeda in učenja izgovarjave doma. 
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4.2 REZULTATI PO POSAMEZNIH PODROČJIH JEZIKA 

4.2.1 Artikulacija 

 

Tabela 2: Artikulacija 

 

  
1. 

otrok 
2. 

otrok 
3. 

otrok 
4. 

otrok 
5. 

otrok 
6. 

otrok 
7. 

otrok 
8. 

otrok 
9. 

otrok   ∑ Povprečje 
Standardni 

odklon   
NAGLUŠEN 

OTROK 

P 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

B 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

M 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

V 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

T 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

D 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

F 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   0 

R 3 3 0 3 3 3 0 3 3   21 2,3 1,3   0 

K 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

G 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

H 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

L 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

J 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

C 3 3 3 3 3 3 1 3 3   25 2,7 0,7   3 

S 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   0 

Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   3 

Č 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   0 

Š 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27 3 0   0 

Ž 3 3 3 3 0 3 3 3 3   24 2,6 1   0 

∑ 60 60 57 60 57 60 39 60 60     58,78 1,9   42 
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Slika 1: Prikaz izgovarjave glasov 

 

Pri nalogi, kjer se je preverjala izgovarjava posameznih glasov (soglasnikov) v treh 

dimenzijah (na začetku, na sredini in na koncu besede), so polnočutni otroci dosegali bistveno 

boljše število točk (povprečje znaša 58 točk s standardnim odklonom 1,9), medtem ko je 

naglušni deček dosegel 42 točk. Tako malo točk ni dosegel noben drug otrok. Sklepamo 

lahko, da ima naglušni deček težave pri izgovarjavi. 

 

Naglušni deček Nejc ima največ težav pri izgovarjavi sičnika S, šumnikov Š, Č in Ž ter pri 

izgovarjavi glasov R in F. Slišeči vrstniki imajo največ težav z izgovarjavo glasu R, ki se ga 

otroci praviloma naučijo izgovarjati okrog 5. ali 6. leta, kar pomeni, da imajo otroci še čas za 

razvoj tega glasu. En slišeči otrok je imel težavo z izgovarjavo sičnika C in en otrok z 

izgovarjavo šumnika Ž, kar pove, da imajo tudi slišeči otroci težave z usvajanjem sičnikov in 

šumnikov, vendar v bistveno manjši meri kot naglušen otrok. Nejc za slišečimi na tem 

področju zaostaja, njegov razvoj izgovarjave je počasnejši, vendar zgolj pri nekaterih 

glasovih. 

 

Zavedanje pomena spodbude, poudarek na učenju izgovarjave glasov okolja naglušnega 

dečka, zgodnja obravnava pri logopedu ter redno obiskovanje le-tega so gotovo odraz, da 

naglušni deček ne zaostaja pri izgovarjavi večine soglasnikov. Težave pri izgovarjavi 

določenih glasov pa kažejo rahel zaostanek v razvoju oziroma počasnejši razvoj usvajanja 

določenih glasov pri naglušnem dečku Nejcu.  
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Slika 2: Prikaz izgovarjave sičnikov in šumnikov 

 

Pri nalogi artikulacije so posamezno izbrani sičniki in šumniki. Naglušni deček Nejc je 

dosegel 6 točk, medtem ko so njegovi slišeči vrstniki večinoma dosegali 18 točk (vse točke), 

en otrok 16 točk in en otrok 15 točk. Iz tabele in grafa je razvidno, da ima naglušni deček 

največ težav z vsemi šumniki (Č, Š in Ž) ter sičnikom S. Njegovi polnočutni vrstniki imajo 

prav tako težave s šumnikom Ž (en otrok) ter sičnikom C (en otrok).  

 

Iz grafa je razvidno, da je naglušni deček Nejc močno pod povprečjem glede na rezultate 

izgovarjave sičnikov in šumnikov kot njegovi polnočutni vrstniki. Njegov črtni rezultat največ 

variira, medtem ko imata težava z vsak po eno črko le še dva polnočutna otroka. Težave na 

področju artikulacije lahko pripišemo naglušnosti. Deček je sicer dobil slušni aparat pri 3 

mesecih, vendar je njegov razvoj na področju artikulacije počasnejši od njegovih polnočutnih 

vrstnikov. Kljub obiskovanju logopeda razvoj ni enak kot pri slišečih vrstnikih. 
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4.2.2 Semantika 

 

Tabela 3: Semantika 

 

 
Tvorjenke 

Besedna 

družina 
Sopomenke Protipomenke Nadpomenke Podpomenke ∑ 

1. otrok 2,50 0,00 1,00 4,00 5,00 12,00 24,50 

2. otrok 0,50 2,00 0,00 5,00 3,00 7,00 17,50 

3. otrok 2,00 0,00 1,00 5,00 5,00 6,00 19,00 

4. otrok 3,00 1,00 0,00 5,00 4,00 7,00 20,00 

5. otrok 0,50 1,00 2,00 4,00 4,00 5,00 16,50 

6. otrok 2,00 0,00 0,00 5,00 5,00 17,00 29,00 

7. otrok 1,50 0,00 1,00 5,00 2,00 3,00 12,50 

8. otrok 2,00 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 21,00 

9. otrok 3,00 2,00 0,00 5,00 5,00 10,00 25,00 

                

∑ 17,00 7,00 8,00 43,00 38,00 72,00 185,00 

Povprečje 1,89 0,78 0,89 4,78 4,22 8,00 20,56 

Standardni 

odklon 
0,93 

0,83 1,05 0,44 1,09 4,33 5 

                

NAGLUŠEN 

OTROK 
2,50 

0,00 2,00 4,00 4,00 17,00 29,5 

 

 

 

Slika 3: Prikaz semantike 
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Pri nalogi s področja semantike, kjer so otroci pri prvi nalogi tvorili tvorjenke, pri drugi iskali 

besede iz iste besedne družine, pri tretji iskali sopomenke, pri četrti protipomenke, pri peti 

nalogi nadpomenke ter pri šesti nalogi podpomenke, je naglušen deček Nejc dosegel najvišje 

število točk od vseh 10 otrok (29,5). Njegov rezultat je veliko nad povprečjem. Iz tabele je 

razvidno, da Nejc ni izstopal pri tvorjenju tvorjenk, iskanju besedne družine, iskanju 

sopomenk in protipomenk, saj so rezultati glede na graf močno skupaj in ni bistvenih razlik.  

Nejc pa močno odstopa pri nalogi, kjer so določeni besedi iskali podpomenke. Ta naloga mu 

je prinesla veliko število točk, kar je doprineslo k visokemu skupnemu rezultatu glede na 

področje semantike. Pri tej nalogi je naglušni deček Nejc dosegel 17 točk, medtem ko je tako 

visoko število točk dosegel le še eden izmed polnočutnih otrok. Povprečno število podpomenk 

je zgolj 8,9, kar pomeni, da je naglušni deček pri tej nalogi uspešnejši od večine svojih 

slišečih vrstnikov. 

 

Razlog za dober rezultat je gotovo pozitivno, spodbudno okolje, saj je Nejc neprestano v 

interakciji ter sporazumevanju z odraslimi, ki se zavedajo pomembnosti spodbude in 

pravilnega besednega izražanja, ki jo je potrebno nuditi dečku s slušno motnjo. Z naglušnim 

dečkom se ukvarjajo tako strokovnjaki kot tudi njegovi domači, ki z njim vsakodnevno delajo 

na razvoju tega področja ter se zavedajo tudi pomembnosti pravilnega vsakodnevnega 

besednega izražanja. 

 

Tudi graf prikazuje povprečni rezultat s področja semantike polnočutnih otrok v primerjavi z 

naglušnim dečkom. Razvidno je, da je naglušni deček pri področju semantike zelo uspešen in 

naglušnost pri Nejcu na to področje jezika nima vpliva. Gotovo pa lahko rečemo, da na 

področje semantike vpliva okolje, v katerem živi naglušni otrok. To je bogato z jezikom ter 

obogateno s stalno komunikacijo z odraslimi ter otroki. Nejc je tako vedno v situaciji, kjer 

razvija svoje jezikovno področje. 
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4.2.3 Oblikoslovje 

 

Tabela 4: Oblikoslovje 

 

  Predlogi Pridevniki Glagoli Vsiljivec ∑ 

1. otrok 5,00 3,00 5,00 2,00 15,00 

2. otrok 5,00 1,00 4,00 3,00 13,00 

3. otrok 5,00 2,00 5,00 3,00 15,00 

4. otrok 5,00 1,00 5,00 2,00 13,00 

5. otrok 5,00 0,00 5,00 0,00 10,00 

6. otrok 5,00 4,00 5,00 2,00 16,00 

7. otrok 5,00 2,00 5,00 3,00 15,00 

8. otrok 4,00 2,00 5,00 2,00 13,00 

9. otrok 5,00 3,00 5,00 3,00 16,00 

            

∑ 44,00 18,00 44,00 20,00 126,00 

Povprečje 4,89 2,00 4,89 2,22 14,00 

Standardni 

odklon 
0,33 

1,22 0,33 0,97 1,94 

            

NAGLUŠEN 

OTROK 
5,00 

3,00 5,00 5,00 18,00 

  

     

 

Slika 4: Prikaz oblikoslovja 
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Pri področju oblikoslovja so otroci pri prvi nalogi iskali predloge, pri drugi pridevnike, pri 

tretji tvorili glagole v stavku ter v četrti iskali vsiljivce. Povprečje točk je 14 točk. Naglušni 

deček jih je dosegel 18. Tudi pri nalogah iz področja oblikoslovja je bil naglušni deček zelo 

uspešen, saj je dosegel več točk kot vsi njegovi polnočutni vrstniki. Rezultat kaže, da 

naglušnost tudi na področje oblikoslovja nima vpliva, vendar je le-ta stvar prirojenih 

sposobnosti otroka ter tudi pozitivnih izkušenj okolja, v katerem otrok biva. 

 

Iz grafa je razvidno, da naglušni otrok pri rezultatih prve (predlogi) in tretje (glagoli) naloge 

ne odstopa od svojih polnočutnih vrstnikov. Pri drugi (pridevniki) nalogi odstopa zgolj za eno 

točko, kar ni bistveno različno, pri četrti  nalogi (vsiljivci) pa od slišečih vrstnikov odstopa, in 

sicer tudi v pozitivni smeri, saj je dosegel kar za nekaj več kot 2,5 višje število točk. Pri  tej 

nalogi je dosegel najvišje število točk, kar mu je doprineslo tudi največ točk, da je na 

področju oblikoslovja uspešnejši od svojih slišečih vrstnikov. Tudi tu je razlog pozitivno, 

spodbudno okolje, v katerem otrok živi, ter tudi prirojenih sposobnosti dečka s slušno motnjo. 
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4.2.4 Skladnja 

 

Tabela 5: Skladnja 

 

 

Rezultati kažejo, da je naglušni deček Nejc splošno gledano uspešnejši na področju skladnje 

kot njegovi polnočutni vrstniki. 

 

Naloga skladnje je vsebovala izmišljanje in sestavljanje zgodbe, torej tvorjenje povedi, pri 

katerih se je upoštevalo tako število povedi, ki jih je posamezni otrok sestavil, kot tudi število 

stavkov v posamezni povedi. Pri celotni nalogi je naglušni deček dosegel 31 točk, kar je 

krepko nad povprečjem, ki je 14,4 točk. Enako število točk je dosegel le še en polnočutni 

otrok, več točk pa nihče.  

 

Število povedi lahko pripisujemo večji domišljiji, razvitejšemu svobodnemu razmišljanju in 

izražanju. Na samo strukturo povedi pa gotovo vpliva jezikovni razvoj ter bogate izkušnje na 

  

ENOSTAVČNE 

POVEDI 

DVOSTAVČNE 

POVEDI 

TRI ALI 

VEČSTAVČNE 

POVEDI POVEDI 

SKUPNO ŠTEVILO 

TOČK 

  število točke število točke število točke število točke     

1. otrok 2,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 3,00 3,00   7,00 

2. otrok 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 3,00 4,00 4,00   12,00 

3. otrok 3,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 4,00 4,00   9,00 

4. otrok 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00   8,00 

5. otrok 2,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 3,00 3,00   7,00 

6. otrok 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00   9,00 

7. otrok 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00   10,00 

8. otrok 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00   10,00 

9. otrok 3,00 3,00 7,00 14,00 1,00 3,00 11,00 11,00   31,00 

∑ 26,00 26,00 13,00 26,00 3,00 9,00 42,00 42,00   103,00 

Povprečje 5,20 5,20 2,60 5,20 0,60 1,80 8,40 8,40   20,60 

Standardni 

odklon 1,6 1,5 2,2 4,4 0,5 1,5 2,5 2,5   7,5 

                      

NAGLUŠEN 

OTROK 5 5 3 6 3 9 11 11   31 



45 

 

področju jezikovno-govornega izražanja. Gotovo pa je posledica dobrega rezultata tudi stalno 

aktivno učenje, ki ga je otrok deležen tako pri logopedu kot v domačem okolju.  

 

Pri tvorjenju enostavčnih povedi Nejc ne odstopa od svojih slišečih vrstnikov, saj je dosegel 

relativno enako število točk kot njegovi polnočutni vrstniki. 

 

Tabela prikazuje število dvostavčnih povedi v nalogi s področja skladnje. Zopet lahko vidimo, 

da naglušni deček bistveno ne odstopa glede na rezultate svojih slišečih vrstnikov. Njegov 

rezultat je nekoliko višji od povprečja, vendar še vedno primerljiv z rezultati slišečih otrok. 

En slišeči otrok je dvostavčne povedi tvoril kar sedemkrat, večina slišečih otrok pa enkrat, kar 

je povzročilo veliko razpršenost (standardni odklon je 4,4), kljub temu pa je naglušni deček 

dosegel višje število točk od povprečja. Le ta je namreč 5,2; naglušni deček pa je dosegel 6 

točk. 

 

Točke pri tri ali večstavčnih povedih so pri naglušnem otroku bistveno višje kot pri njegovih 

slišečih vrstnikih. Lahko vidimo, da Nejc močno odstopa od povprečja svojih polnočutnih 

vrstnikov. Pri tvorjenju je namreč kar trikrat tvoril tri ali večstavčne povedi in s tem dosegel 9 

točk,  medtem ko so njegovi vrstniki tvorili le-te največ enkrat in dosegli največ 3 točke.  

 

 

 

Slika 5: Prikaz števila povedi 

 

Graf prikazuje število povedi pri posameznem otroku. Deček s slušno motnjo je tvoril 11 

povedi, njegovi slišeči vrstniki pa povprečno 8 povedi. Iz grafa je razvidno, da se naglušni 
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deček Nejc lahko primerja s svojimi slišečimi vrstniki, saj je pri tvorjenju povedi dosegel 

tolikšno število točk, da je med boljšimi glede na svoje slišeče vrstnike, vendar njegovi 

rezultati vseeno ne odstopajo od rezultatov njegovih polnočutnih vrstnikov.  

 

 

 

Slika 6: Prikaz števila točk pri posameznih povedih 

 

Naglušni deček Nejc pri tvorjenju enostavčnih in dvostavčnih povedi bistveno ne odstopa od 

svojih slišečih vrstnikov, pri tri ali večstavčnih povedih pa močno odstopa, saj je njegov 

rezultat krepko višji od povprečja rezultatov njegovih slišečih vrstnikov. To pomeni, da ima 

Nejc dobro razvite sposobnosti za tvorjenje stavčnih struktur, h čimer gotovo pripomore tudi 

okolje, kjer posluša zapletene stavčne strukture, ko sodeluje v pogovoru z odraslimi ter se s 

tem aktivno uči in bogati svoj govorno jezikovni razvoj. Njegovi slišeči vrstniki se tvorjenja 

povedi pasivno učijo, saj jih slišijo v okolju ter potem ponavljajo in sestavljajo nove povedi. Z 

Nejcem pa se na tem področju aktivno ukvarjajo ter ga bistveno bolj spodbujajo, zato je tudi 

to eden izmed razlogov za boljši rezultat. 
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4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 

4.3.1 Preverjanje H1 

H 1 – Naglušni deček ima nižji govorno jezikovni status kot njegovi polnočutni vrstniki. 

 

    t p 

POVPREČJE 104,7 

-1,27 0,05 

STANDARDNI 

ODKLON 12,4 

NAGLUŠEN OTROK 120,5 

 

 

Vrednost t je -1,27, zato lahko H1 ovržemo s tveganjem 0,05 in postavimo novo trditev. 

Naglušni deček ima višji govorno jezikovni status kot njegovi polnočutni vrstniki. 

 

Da ima naglušni deček Nejc višji govorno jezikovni status kot njegovi slišeči vrstniki, je v 

večji meri doprinesel boljši rezultat s področja semantike, oblikoslovja in skladnje. Na 

področju artikulacije namreč za slišečimi vrstniki zaostaja, na ostalih področjih pa se z njimi 

lahko primerja ali je od njih celo boljši. Razlog za to je gotovo zgodnja obravnava dečkove 

naglušnosti, saj je dobil slušni aparat že pri 3 mesecih, torej je že v najobčutljivejšem obdobju 

slišal s pomočjo aparata. Eden izmed razlogov je tudi zgodnja obravnava pri logopedu, kjer se 

aktivno in zelo podrobno ukvarjajo s področjem govora in jezika. Gotovo pa k temu 

pripomore tudi njegovo domače okolje, kjer se z otrokom ukvarjajo na tem področju, ga 

spodbujajo in se z njim aktivno učijo.   

4.3.2 Preverjanje H2 

H 2 – Naglušni deček ima večje težave na področju artikulacije kot njegovi polnočutni 

vrstniki. 

 

    t p 

POVPREČJE 58,78 

8,83 0,05 

STANDARDNI 

ODKLON 1,92 

NAGLUŠEN OTROK 42 
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T vrednost je 8,83, zato lahko s tveganjem 0,05 potrdimo H1. Deček Nejc ima večje težave na 

področju artikulacije kot njegovi polnočutni vrstniki, in sicer veliko večje. To lahko pripišemo 

posledici naglušnosti, in sicer počasnejšemu razvoju na področju artikulacije. 

 

Nejc je sicer že zelo zgodaj dobil slušni aparat, zato je že zelo zgodaj slišal glasove. Sičniki in 

šumniki ter glasova R in F so tisti, ki delajo težave tudi slišečim otrokom, zato ni nenavadno, 

da ima tudi naglušni deček težave z njimi.  

 

4.3.3 Preverjanje H3 

H 3 – Naglušni deček ima večje težave s šumniki in sičniki kot njegovi polnočutni vrstniki. 

    t p 

POVPREČJE 17,44 

10,12 0,05 

STANDARDNI 

ODKLON 1,13 

NAGLUŠEN OTROK 6 

 

Vrednost t je 10,12, zato lahko s 5 % tveganjem sprejmemo H3. Naglušni deček ima večje 

težave s šumniki in sičniki kot njegovi polnočutni vrstniki. 

 

4.3.4 Preverjanje H4 

H 4 – Naglušni deček na področju semantike ne odstopa od svojih polnočutnih vrstnikov. 

 

    t p 

POVPREČJE 20,56 

-1,79 0,05 

STANDARDNI 

ODKLON 5 

NAGLUŠEN OTROK 29,5 

 

Vrednost t je -1,79. Pri tveganju p = 0,05 lahko H4 zavrnemo. Naglušni deček odstopa od 

svojih polnočutnih vrstnikov, in sicer je boljši na področju semantike oziroma ima na tem 

področju manj težav kot njegovi slišeči vrstniki. 
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S področjem semantike so se že zelo zgodaj začeli ukvarjati tako Nejčevi domači kot tudi 

logoped. To pripomore k temu, da ima deček boljši rezultat, saj se s slišečimi otroki posebej 

na tem področju aktivno ni z njimi nihče ukvarjal. 

4.3.5 Preverjanje H5 

H 5 – Naglušni deček na področju oblikoslovja ne odstopa od svojih polnočutnih vrstnikov. 

 

    t p 

POVPREČJE 14 

-2,06 0,05 

STANDARDNI 

ODKLON 1,94 

NAGLUŠEN OTROK 18 

 

Vrednost t znaša -2,06. To pomeni, da H5 lahko zavržemo s 5 % tveganjem ter postavimo 

novo trditev. Naglušni deček na področju oblikoslovja odstopa od svojih polnočutnih 

vrstnikov, in sicer je na tem področju izrazito boljši. 

 

Tudi na tem področju je posledica boljših rezultatov aktivno učenje Nejca. Slišeči vrstniki se 

ne učijo aktivno, vendar le pasivno sprejemajo, kar jim nudi okolje, zato ima Nejc boljše 

rezultate, saj ga vsi spodbujajo in učijo. 

4.3.6 Preverjanje H6 

H 6 – Naglušni deček ima večje težave pri tvorjenju povedi in stavčnih struktur kot njegovi 

polnočutni vrstniki. 

 

    t p 

POVPREČJE 20,6 

-1,39 0,05 

STANDARDNI 

ODKLON 7,5 

NAGLUŠEN OTROK 31 

 

Vrednost t znaša -1,39. To pomeni, da naglušni deček tudi na področju skladnje odstopa od 

povprečja svojih polnočutnih vrstnikov. S tveganjem 0,05 lahko ovržemo hipotezo H6 ter 

postavimo novo trditev. Naglušni deček ima manjše težave pri tvorjenju povedi in stavčnih 

struktur kot njegovi polnočutni vrstniki.  
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5 ZAKLJUČEK 

V diplomski nalogi sem želela analizirati govorno jezikovni status naglušnega dečka. 

Govorno jezikovni status sem analizirala s testom, ki je vseboval naloge s področja 

artikulacije, semantike, oblikoslovja in skladnje. 

 

Na področjih semantike, oblikoslovja in skladnje je naglušni deček Nejc dosegel bistveno 

boljše rezultate kot njegovi slišeči vrstniki, zato se na teh treh področjih naglušni deček 

statistično pomembno razlikuje od svojih slišečih vrstnikov. Statistično pomembno pa se 

deček razlikuje tudi na področju artikulacije, kjer je dosegel zelo malo točk. 

 

Dobljeni rezultati so pokazali, da se naglušni deček na govorno jezikovnem področju 

statistično pomembno razlikuje od slišečih vrstnikov, in sicer je boljši od njih kljub slabim 

rezultatom na področju artikulacije. Na ostalih treh področjih je namreč dosegel visoko število 

točk in s tem dvignil svoj govorno jezikovni status. 

 

Deček Nejc je pri 3 mesecih dobil slušni aparat ter pri dveh letih in pol začel redno obiskovati 

logopedinjo. Živi v govorno jezikovno spodbudnem učnem okolju, z njim se na področju 

govora in jezika poleg strokovnjakov ukvarjajo tudi njegovi domači. Vse to spodbuja govorno 

jezikovni razvoj naglušnega dečka, zato splošno tudi ne zaostaja za svojimi slišečimi vrstniki.  

 

Teoretično bi bilo dobro analizirati dečka ponovno čez eno leto s testom, ki bi preverjal 

artikulacijo, da bi preverili njegov napredek na področju, ki je trenutno slabše razvit, ter ga 

zopet primerjali s slišečimi vrstniki. Tako bi ugotovili ne le njegovo trenutno stanje na tem 

področju, temveč tudi, ali napreduje enako hitro kot slišeči otroci ali je njegov razvoj še vedno 

upočasnjen. 

 

Prav tako bi bilo dobro znova analizirati Nejca na področju govora in jezika čez 10 let, ko se z 

njim na tem področju ne bo nihče več aktivno ukvarjal, saj se lahko zgodi, da bo takrat Nejc 

zaostajal za svojimi vrstniki, verjetnost pa je tudi, da se bo z njimi še vedno lahko primerjal. 

 

Najbolj pomembno pa je, da se v tem obdobju z otrokom največ dela na področju artikulacije, 

saj je to področje pri Nejcu slabše razvito. Pomembna je predvsem izgovarjava sičnikov, 

šumnikov ter glasov R in F.   



51 

 

6 LITERATURA 

 

1. Bahovec, E., Bregar, K., Čas, M. (2007). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo 

za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

2. Chomsky, N. (1989). Znanje jezika: O naravi, izviru in rabi jezika. Mladinska knjiga. 

Ljubljana. 

3. Erčulj, J. in Vodopivec, I. (1999). S komunikacijo do ciljev. Ljubljana: šola za 

ravnatelje. 

4. Filipčič, T. (1994). Psihični razvoj slušno in govorno motenega otroka. V: Hrabar, S., 

Kolenec, F. M. Spoznajmo slušno motenega otroka. Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo in šport. Ljubljana. 

5. Jesenovec A. in Lenardič J. (2010). Slovenščina – jezik na maturi. Mengeš: Ico. 

6. Kostić, Đ. (1980). Govor i slušno oštećeno dete. Gornji Milanovac: Privredna knjiga. 

7. Košir, S. (1999). Sluh: naglušnost in gluhota. Zveza gluhih in naglušnih Slovenije. 

Ljubljana. 

8. Kranjc, S. (2006). Poglavje iz skladnje otroškega govora. Založba Izolit. Domžale. 

9. Kranjc, M. (1994). Vzroki, vrste in odkrivanje motenj sluha. V: Hrabar, S., Kolenec, 

F.M. Spoznajmo slušno motenega otroka. Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 

šport. Ljubljana. 

10. Levec, A. (1994). Učenec z izgubo sluha v vašem razredu: priročnik za učitelje na 

rednih šolah. Ljubljana: Dan. 

11. Likar, L. (1994). Slušno moteni otrok v osnovni šoli. V: Hrabar, S., Kolenec, F.M. 

Spoznajmo slušno motenega otroka. Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

Ljubljana.  

12. Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2009). Socialni konteksti in ocenjevanje 

govorne kompetentnosti malčkov in malčic. Sodobna pedagogika, 18, št. 3. 

13. Mozetič-Hussu, A. (1994). Značilnosti slušno in govorno motenega otroka. V: Hrabar, 

S., Kolenec, F. M. Spoznajmo slušno motenega otroka. Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo in šport. Ljubljana.  

14. Nightingale, C. in Stevens, S. (2007).Using e-learningwithdeaflearnes.National 

institute ofAdultContinuingEducation. Englandand Wales. 

15. Omerza, Z. (1964). Naglušni otrok. Državna založba Slovenije. Ljubljana. 

16. Omerza, Z. (1972). Govorne napake. Državna založba Slovenije. Ljubljana. 



52 

 

17. Pavlin Povodnik, M. (1996). Skladnja. Priročnik z vajami. Ljubljana: Jutro. 

18. Peršin, E. (1994). Kaj sliši in kako posluša slušno moteni otrok. V: Hrabar, S., 

Kolenec, F. M. Spoznajmo slušno motenega otroka. Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo in šport. Ljubljana.  

19. Podreberšek, S. (1962). Tvoj sluh je dragocen. Državna založba Slovenije. Ljubljana. 

20. Radovančić,B. (1995). Osnove rehabilitacije slušanja i govora. Fakultet za 

defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 

21. Redžepovič, A. (1997). Zgodovinski oris organizacije Zveze gluhih in naglušnih 

Slovenije. V: Zbornik referatov državnega posveta naglušnih oseb z mednarodno 

udeležbo. Zveza gluhih in naglušnih Slovenije. Ljubljana. 

22. Savić, L. (1998). Klasifikacija in socialne posledice gluhote. Zveza društev gluhih in 

naglušnih Slovenije. Ljubljana. 

23. Simonović, M. (1977). Audiologija. Beograd: Savremena administracija. 

24. Skaza, J. (2010). Slovenska slovnica. Cankarjeva založba. Ljubljana. 

25. Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994). Državna založba Slovenije. Ljubljana. 

26. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Uradni list RS, št. 54/03. 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami. 

27. Vogelnik-Vuga, A. (1989). Govor za komunikacijo in pri učenju gluhih otrok. V: 

Ribnikar-Kastelic, N. (ur.). Usposabljanje slušno prizadetih na slovenskem. Zavod za 

usposabljanje slušno in govorno prizadetih Ljubljana. Ljubljana. 

28. Žagar, F. (1987). Slovenska šolska slovnica. Deželni šolski urad za Furlanijo – 

Julijsko krajino v Trstu. Trst. 

29. Weiss, M. (1994). Sluh – zvočni dražljaji – zaščita. Ministrstvo za notranje zadeve 

Republike Slovenije. Ljubljana. 

 

 

 

  



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 1: Test govorno jezikovnega statusa 
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TEST GOVORNO JEZIKOVNEGA STATUSA 

STAROST: 

1. ARTIKULACIJA 

Izgovor besed (posameznih glasov) ob fotografijah (vsak pravilno izgovorjen glas pomeni 1 

točko). 

 

Glas Glas na začetku 

besede  

Točke Glas na sredini 

besede 

Točke Glas na koncu 

besede 

Točke ∑ 

P PIPA  KAPA  KLOP   

B BALON  BOBEN  GOLOB   

M METLA  OMARA  DIM   

V VETRNICA  KRAVA  LEV   

T TROBENTA  AVTO  LIST   

D DREVO  ZVEZDA  LABOD   

F FIŽOL  TELEFON  KROF   

Ž ŽABA  ROŽA  POLŽ   

R ROKA  URA  DENAR   

K KLJUČ  OBLEKA  GLAVNIK   

G GUMB  NOGE  ROG   

H HLAČE  UHO  OREH   

C COPAT  VILICE  LONEC   

Č ČEVELJ  OČALA  LUČ   

L LADJA  KOLO  METULJ   

S SOVA  PISMO  NOS   

Z ZAJEC  VAZA  OBRAZ   

Š ŠKARJE  HRUŠKA  MIŠ   

J JABOLKO  JAJCE  ZMAJ   

N NOGAVICE  BANANA  SLON   

∑        
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2. SEMANTIKA 

 

a) Tvorjenje besed (vsaka pravilno tvorjena beseda pomeni 0,5 točke). 

Tvori besedo glede na stavek oziroma besedno zvezo. 

 

STAVEK/BESEDNA ZVEZA TVORJENKA  TVORJENKA (OTROK) TOČKE  

Tisti, ki peče. Pek   

Tisti, ki kolesari. Kolesar   

Tisti, ki popravlja zobe. Zobar/zobozdravnik   

Tisto, kar lepi. Lepilo    

To s čimer pišeš. Pisalo   

To s čimer zamašiš. Zamašek   

To kar piješ. Pijača   

Majhna luč  Lučka   

Majhen list Listek   

Majhen stol Stolček   

∑    

 

 

b) Tvorjenje besed iz iste besedne družine (vsaka pravilno tvorjena beseda pomeni 1 

točko). 

Besedi zid lahko poiščemo še druge besede iz te besedne družine. Primer: zidar, zidarstvo, 

pozidava, zidak … Sedaj tvori besedi zdrav še druge besede iz iste besedne družine.  

 

 

∑:  
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c) Tvorjenje sopomenk (vsaka pravilno tvorjena beseda pomeni 1 točko). 

Tvori besede z enakim pomenom naslednjim besedam. 

 

BESEDA SOPOMENKA TOČKE 

Jokati   

Vpiti   

Ptič   

Pes   

Muca    

    

 

 

d) Tvorjenje protipomenk (vsaka pravilno tvorjena beseda pomeni 1 točko). 

Tvori besede, ki imajo nasprotni pomen od naštetih besed. Primer: se joka – se smeje 

 

BESEDA PROTIPOMENKA TOČKE 

Majhen   

Vesel   

Lepo   

Spodaj   

Veliko   

∑   

 

e) Tvorjenje nadpomenk (vsaka pravilno tvorjena beseda pomeni 1 točko). 

Tvori besedo, ki je nadpomenka danim besedam. Primer: bukev, hrast, smreka, javor – 

drevesa. 

BESEDE NADPOMENKA TOČKE 

banana, hruška, jabolko, 

sliva, jagoda 

  

Harmonika, violina, klavir, 

kitara 
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Rumena, rjava, zelena, 

modra 

  

Krilo, hlače, majica, jopa   

Janez, Luka, Mojca, Katja, 

Nina 

  

∑   

 

f) Tvorjenje podpomenk (vsaka pravilno tvorjena beseda pomeni 1 točko). 

Tvori čim več podpomenk. Primer: drevesa: hrast, bukev, smreka … 

 

BESEDA PODPOMENKE TOČKE 

Vreme   

Pijača   

Domače živali   

Hrana    

Pohištvo    

∑   

 

 

3. OBLIKOSLOVJE 

 

a) Določanje predlogov ob fotografijah; vprašanje: »Kje je …?« (vsak pravilno 

tvorjen predlog pomeni 1 točko). 

 

PREDLOG - OTROK PRAVI PREDLOG  BESEDA TOČKE 

 V Avtomobilu   

 NA Gugalnici   

 POD Mizo  

 PRED Televizijo  

 ZA Omaro  

∑    
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b) Tvorjenje pridevnikov (vsak pravilno tvorjen pridevnik pomeni 1 točko). 

Tvori čim več odgovorov na vprašanje: »Kakšen si? 

∑:  

c) Tvorjenje povedi z uporabo glagolov ob fotografijah dejanj (vsaka poved, ki 

vsebuje pravilni glagol pomeni eno točko). 

Povej kaj se dogaja na fotografiji. 

 

DOGAJANJE NA 

FOTOGRAFIJI 

ODGOVOR OTROK TOČKE  

Otroci igrajo nogomet.   

Mama kuha kosilo.   

Ženska poje.   

Gospod riše.   

Fant skače na 

trampolinu. 

  

∑   

 

d) Določanje besede, ki ne spada zraven. (Vsak pravilo najden vsiljivec pomeni 1 

točko.) 

Poslušaj besede in povej katera ne spada zraven. 

 

BESEDE ODGOVOR OTROK TOČKE 

meso, pijača, žival, leteti   

hoditi, spati, bunda, jesti   

prijazen, miška, lep, zelen   

domov, v gore, nasmejan, v 

hlev 

  

Jutri, včeraj, ob 6. uri, zaspati    

Ker, da, steklenica, če   

∑   
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4. SKLADNJA 

 

Pripovedovanje zgodbe ob 5 fotografijah (štetje povedi in stavkov). 

 

Število povedi:  

- vsaka poved predstavlja 1 točko 

Število stavkov:  

- vsaka enostavčna poved predstavlja 1 točko 

- vsaka dvostavčna poved predstavlja 2 točki 

- vsaka tri ali več stavčna poved predstavlja 3 točke 

ŠTEVILO 

POVEDI 

POVED ŠTEVILO 

STAVKOV 

∑ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

∑    


