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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca 

 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi: 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

(Tone Pavček) 



 

POVZETEK 
 

»Če ne bomo brali, nas bo pobralo« (Pavček, 2001) je na naslovnici programskega zvezka 29. 

slovenskega knjižnega sejma zapisana misel slovenskega pesnika Toneta Pavčka. Branje v 

osnovni šoli je ključnega pomena tudi za učence priseljence, katerih materni jezik ni 

slovenščina, in se v naših šolah s slovenskim jezikom pogosto srečajo prvič. V slovensko 

osnovno šolo je po podatkih, pridobljenih z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

(osebna komunikacija, 17. 6. 2014), vključenih največ učencev iz držav, nastalih iz nekdanje 

jugoslovanske države (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Srbija in Črna 

gora). Podatke pridobijo na podlagi zahtev šol za odobritev ur dodatne strokovne pomoči pri 

učenju slovenščine za učence priseljence iz drugih držav. Tako lahko vodijo okvirno evidenco 

števila vključenih učencev priseljencev v naše šole. Podatki iz šolskega leta 2013/14 kažejo, 

da jih največ prihaja iz Bosne in Hercegovine (309), sledi Kosovo (270), nato Makedonija 

(91), sledijo evropske države (52) in v manjšem obsegu še ostale države. Učitelji, zajeti v 

raziskavo, so povedali, da imajo največ težav ravno z albansko govorečimi otroki (prim. 

Vižintin, 2013a), zato imajo v slovenskih osnovnih šolah od leta 1996 dalje vsi učenci 

priseljenci pravico do učenja maternega jezika in kulture v okviru zmožnosti posamezne šole 

ter od leta 2007 pravico do opravljanja tečaja slovenščine (prim. Vižintin, 2010).  

Moj raziskovalni namen je bil izdelati in preizkusiti didaktični pristop, individualno delo v 

slovenskem jeziku, s katerim bo učitelj pomagal učencu priseljencu pri napredovanju na 

področju razumevanja jezika pri pouku književnosti.  

Z didaktičnim pristopom bo učitelj pri učencu priseljencu razvijal motivacijo za 

branje/poslušanje, razumevanje prebranega/slišanega ter interes za poustvarjanje književnega 

besedila. Poleg tega sem želela z intenzivnim individualnim delom vplivati na učenčev 

napredek z vidika zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku. 

V raziskovalnem delu sem izvedla študijo primera. Uporabila sem kvalitativni pristop in 

kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Za študijo primera sem si 

izbrala učenca, ki obiskuje 3. razred osnovne šole, ima status priseljenca ter prihaja iz države 

Kosovo. S skrbno načrtovanim individualnim delom sem želela pri učencu spodbuditi 

motivacijo za branje in poslušanje besedil v slovenskem jeziku, razumevanje 

prebranega/slišanega ter pozitivno vplivati na njegov interes za poustvarjanje književnega 

besedila v slovenskem jeziku. S študijo primera sem obdelala pridobljene podatke tako, da 

sem ključne pojme kodirala in jim določila pripadajoče izjave z dokazi.  

Ugotovila sem, da je izdelan in preizkušen didaktični pristop (individualno delo) pozitivno 

vplival na učenčevo motivacijo za branje/poslušanje književnih besedil v slovenskem jeziku, 

da je učenec po intenzivnem individualnem delu, ki je trajalo dva meseca, v večini razumel 

prebrano ali slišano besedilo ter da se je pri učencu povečal interes za poustvarjanje 

književnega besedila v slovenščini. Po obdobju skupnega branja je učenec najbolj napredoval 

na področju zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku. Dokaz za napredek 

so predvsem njegove izjave (da rad bere, da nima strahu pred branjem itd.), izpolnjen 

vprašalnik o branju ter samostojno poseganje po književnih besedilih.  

 

 

Ključne besede: didaktični pristop, učenec priseljenec, notranja diferenciacija in 

individualizacija, personalizacija, metoda branja pravljice v nadaljevanjih, motivacija, 

poustvarjanje. 



 

ABSTRACT 
 

»If we won’t read, the bucket we will hit« (Pavček, 2001) a famous quote of the Slovenian 

poet Tone Pavček, which appeared on the cover of the schedule book of the 29th Slovenian 

Book Fair. Reading in elementary school is of great importance for the immigrant pupils as 

well. Their mother tongue is not Slovenian and they first encounter it in our schools. 

According to the information, provided by the Ministry of education, science and sport 

(personal communication, 17. 6. 2014), most of the immigrant elementary school pupils come 

from the former Yugoslav countries (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, 

Serbia and Montenegro). The data is gathered on the basis of the school applications for the 

extra lessons provided for the immigrant pupils to be taught Slovenian. This helps them to 

keep an approximate record of the number of the immigrant pupils attending our schools. The 

data from the school year 2013/14 shows that most of them come from Bosnia and 

Herzegovina (309), followed by Kosovo (270), then Macedonia (91), and later on European 

countries (52) and a small number from other countries. The teachers included in the research 

said that children from Albania face the most problems (Snr Lec. Vižintin, 2013a). For that 

reason, all immigrant pupils in Slovenian schools have had the right to be taught their mother 

tongue and culture according to the capability of a certain school since 1996. They have also 

had the right to take the Slovenian course since 2007 (Snr Lec, Vižintin 2010). 

The purpose of my research was to make and test the didactic approach, individual work in 

Slovenian, which will be the teacher’s tool to help the immigrant pupil progress in the area of 

understanding the language in the literature lessons. 

Using the didactic approach, the teacher will develop the immigrant pupil’s motivation for 

reading/listening, understanding what has been read/heard and the interest to reproduce 

literary texts. My intention was also to intensively work individually and influence the pupil’s 

progress from the point of being interested in reading the literary works in Slovenian. 

I also made a case study. I used a qualitative approach and the causality in non-experimental 

pedagogical research. My case study was a 3
rd

 grade elementary school pupil, who has a 

status of the immigrant pupil and comes from Kosovo. Using very carefully planned 

individual work I wanted to encourage the pupil’s motivation for reading and listening 

Slovenian literary texts, understanding what has been read/heard and positively influence the 

interest for reproduction of the literary text in Slovenian. The case study helped me to analyse 

the received data by coding the key concepts and appointing them statements with evidence. 

My conclusion was that the formed and tested didactical approach (individual work) 

positively influenced the pupil’s motivation for reading/listening of literary works in 

Slovenian. After intensive two month individual work, the pupil understood most of the read 

and heard texts. His interest to reproduce literary texts in Slovene also increased. Following 

the period of collective reading, the pupil progressed most in the interest of reading literary 

works in Slovenian. The proof of his progress is also in his statements (likes reading, does not 

have the fear of reading, etc.) and the completed questionnaire on reading and independent 

reaching for literary works. 

 

 

Key words: didactic approach, immigrant pupil, internal differentiation and 

individualization, personalization, the method of reading a fairy-tale in sequels, motivation, 

reproduction. 
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1 UVOD 
 

»Branje je eno najmočnejših orožij, ki jih lahko položimo v roke mladim. 

Odkriva nam namreč svet, ki leži onkraj, 

in nam pokaže, kako bi lahko v njem živeli. 

Pokaže nam možnosti. 

In ko ti življenje ponuja možnosti, kdo ve, 

kam vse te lahko pripeljejo.« 

(Patrick Ness) 

 

Danes otroci svoj prosti čas pogosto zapolnijo s poseganjem po različnih elektronskih 

napravah, kot so računalniki, mobilni telefoni, različne igralne naprave in vse ostale zanimive 

tržne novosti. Vendar ob vseh novostih in napredku tehnologije ostaja branje ključnega 

pomena in njegove vloge ne smemo zanemarjati. Kot pišeta S. Pečjak in A. Gradišar (2002), 

ostaja branje v šoli še vedno osnovno sredstvo za pridobivanje novih znanj, vendar se na tem 

mestu vprašam, kako je z branjem, ki ga ne zahteva učni proces, to je branje za lastni užitek in 

osebno izpopolnjevanje. Ali nista hiter razvoj družbe in z njo povezan napredek tehnologije 

povzročila, da naši otroci in učenci, kot tudi odrasli v prostem času posegamo po vseh drugih 

hitro dostopnih virih informacij in knjiga žal pogosto ostane naša zadnja izbira? 

 

Zavedati se moramo, da ima šola poleg staršev in ostalih dejavnikov pri razvijanju branja 

pomembno vlogo, zato moramo skrbeti, da omogočimo učencem čim bolj spodbudno okolje, 

da jih seznanimo s procesom učenja ter da pri usvajanju branja in z njim povezane bralne 

pismenosti upoštevamo (bralne) učne strategije. 

 

Branje v osnovni šoli je ključnega pomena tudi za učence priseljence, katerih materni jezik ni 

slovenščina, in se v naših šolah s slovenskih jezikom pogosto srečajo prvič. Učenci priseljenci 

v naši družbi še vedno predstavljajo problem za večino učiteljev, ker menijo, da nimajo 

ustreznih znanj in primerov dobre prakse, kako učinkovito delati z njimi. Namesto, da jih 

dojemamo kot dodatno obremenitev in težavo v našem učnem procesu, jih skušajmo sprejeti 

kot doprinos nečesa novega, pozitivnega v učno okolje in izpostavimo dobre strani, ki jih 

lahko učenec priseljenec prinese v šolski sistem. Razvijanje ciljev medkulturnosti je najbolj 

neposredno mogoče dosegati ravno v razredih s kulturno in jezikovno raznolikimi učenci. 

Učenec priseljenec naj bo za nas učitelje izziv, pri čemer je naše poslanstvo, da ne govorimo o 

drugačnosti, temveč da se zavedamo, da smo vsi enaki in je naša naloga kakovostno učiti vse 

učence. Pri tem se moramo zavedati tudi tega, da pri delu z učencem priseljencem ni vse 

odvisno le od razrednika, temveč oblikuje učenčev proces učenja celoten tim, ki ga sestavljajo 

strokovni delavci šole v povezavi s starši in po potrebi z zunanjimi ustanovami.  

 

V slovenski šolski sistem se vključuje vse več učencev priseljencev, zato si pred tem ne 

smemo zatiskati oči, temveč moramo skrbeti za osebni razvoj in za pridobivanje novih znanj 

na področju dela z njimi, da jim bomo lahko ponudili čim več. 

 

Glede na to, da delo z učenci priseljenci v mnogih učiteljih še vedno vzbuja strah in občutek 

nekompetentnosti, sem se odločila, da bom v svoji nalogi razvila in preizkusila didaktični 

pristop, individualno delo v slovenskem jeziku, s katerim bo učitelj pri učencu priseljencu 

razvijal motivacijo za branje/poslušanje, razumevanje prebranega/slišanega ter interes za 

poustvarjanje književnega besedila. 
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Ravno zato, ker menim, da učenci priseljenci ob vstopu v šolo zaradi izrazitega primanjkljaja 

na področju jezika in njegovega razumevanja še redkeje posegajo po slovenskih književnih 

besedilih in pogosto berejo le tisto, kar se od njih zahteva, in še to z odporom, sem se 

odločila, da bom učenca navdušila za branje književnih besedil, da bo samostojno in rad 

posegal po umetnostnih besedilih v slovenskem jeziku.  
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2 BRANJE IN BRALNA PISMENOST 
»Branje je za duha to,  

kar je telovadba za telo.«  

(Richard Steele) 

 

Branje in bralna pismenost kljub napredku tehnologije ne izgubljata na svojem pomenu, saj 

ostaja branje v šoli ob številnih novih virih informacij še vedno temeljno sredstvo za 

pridobivanje novih znanj. Branje kot sredstvo učenja zahteva od bralca poznavanje 

učinkovitih bralnih učnih strategij (prim. Pečjak in Gradišar, 2002). Iz tega izhaja dejstvo, da 

je za učinkovito poučevanje bralne pismenosti smiselno in potrebno učence seznaniti z 

osnovnimi pojmi in načeli oz. smernicami uspešnega učenja. Če učencem ne privzgojimo 

občutka za uporabo različnih učnih spretnosti, bodo njihovi rezultati bistveno slabši od 

pričakovanih, tudi če smo pouk sicer skrbno načrtovali. Nepoznavanje učnih spretnosti 

negativno vpliva tudi na motivacijo učencev, zato je ena temeljnih nalog učitelja, da učence 

pouči o učnih strategijah, ki jim v nadaljevanju služijo za uspešno ločevanje uporabnih 

informacij od ostalih, in da so sposobni v učnih gradivih izluščiti bistvena oz. za njihovo 

učenje uporabna znanja. Pomembno vejo učnih strategij predstavljajo prav bralne učne 

strategije, o katerih bom pisala v nadaljevanju (prav tam).  

 

V okviru International Educational Association (IEA) (1992) so bralno pismenost označili kot 

»sposobnost razumevanja in tvorjenja/uporabljanja tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih 

zahteva družba in/ali so pomembni za posameznika« (Pečjak, 1999: 9).
1
  

 

Za dosego bralne pismenosti je pomembno, da učimo branje celostno, kar pomeni, da v učenje 

vključimo vse štiri jezikovne dejavnosti – govorjenje, pisanje, poslušanje in branje. Poleg 

omenjenega je potrebno za uspešno bralno pismenost slediti še usvajanju treh temeljnih ciljev:  

 skladno z učenjem je potrebno pri učencih razvijati pozitiven odnos do branja;  

 poučevati moramo tako, da učenci sledijo in razumejo, kako teče bralni proces; 

 spodbujati in razvijati moramo branje različnih besedil, tako umetnostnih kot 

neumetnostnih (prim. Pečjak, 1999). 

 

»Najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti je sposobnost hitrega branja z razumevanjem 

in sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu. Za bralca, ki ima razvite te 

sposobnosti, pravimo, da je bralno pismen.« (Prav tam: 57.) 

 

 

Umetnostna in neumetnostna besedila  
 

Funkcionalna pismenost se med drugim tesno povezuje z motivacijo za branje. Bralca 

umetnostnih besedil motivira za branje doživljanje umetniškosti besedila, medtem ko bralca 

neumetnostnih besedil bolj motivirajo pragmatični razlogi za branje (prim. Pečjak, 1999). 

Pri branju umetnostnih besedil v prvi vrsti stremimo k temu, da učenca navdušimo za branje, 

da bo rad bral in cenil literaturo. V skladu z načeli za uspešno poučevanje književnega pouka 

želimo v učencu privzgojiti vrednoto, da mu bo predstavljalo branje in z njim povezane bralne 

dejavnosti vir ugodja (prim. Kordigel Aberšek, 2008). Avtorica piše, da je za uspešno 

                                                           
1 1 Elley, W. B., Gradišar, M. in Lapajne, Z. (1996). Kako berejo učenci po svetu in pri nas. Nova Gorica: Educa. 
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doseganje teh ciljev potrebno izbrati tak didaktični model, da bo stik z literaturo pri pouku za 

učenca vir vsestranskega užitka.  

Branje ima namreč vpliv na vse vidike pismenosti, vključno z besednjakom, slovnico ter 

veščinami branja in pisanja. Branje za zabavo in možnost lastne izbire bralnega gradiva 

bistveno vplivata na razvoj bralne pismenosti ter bralnega razumevanja (prim. Achterman, 

2008, v Košak Babuder, 2012). 

 

 

3 DEJAVNIKI BRANJA 
 

Na bralno učinkovitost vplivajo različni dejavniki, ki so jih avtorji preučevali z različnih 

vidikov. Wilkinson (1971) in Wiener (1984) sta ločila dejavnike branja na notranje in zunanje 

(prim. Pečjak, 1999).
2
 Jordan (1975) je ločil dejavnike na tiste, ki so primarno razvojno 

pogojeni, in na tiste, ki so rezultat učenja (prav tam).
3
 Različne delitve dejavnikov branja so 

poenotili in tako danes govorimo o kognitivnih in čustveno-motivacijskih dejavnikih branja 

(prav tam). 

 

3.1 (Meta)kognitivni dejavniki pri branju 

 

Avtorja Just in Carpenter (1987, v Pečjak 1999) sta dejavnike branja opredelila kot delne 

oziroma specifične sposobnosti branja, v okviru katerih prihaja do individualnih razlik, ki 

med bralci predstavljajo temelj razlik v bralni učinkovitosti. 

 

S. Pečjak (2010) je zapisala, da med (meta) kognitivne dejavnike bralne pismenosti uvrščamo: 

 fonološko zavedanje,  

 dekodiranje in avtomatizirano prepoznavo besed,  

 besedišče,  

 strateško branje z uporabo bralnih strategij, 

 bralno razumevanje.  

 

V nadaljevanju podrobneje predstavljam bralno razumevanje, ki sem ga v svoji študiji primera 

raziskovala pri učencu priseljencu. 

 

3.1.1 Bralno razumevanje 

 

Bralno razumevanje predstavlja interakcijo med bralcem, besedilom in kontekstom, v katerem 

bere. Še vedno velja napačno prepričanje, da je učenec, ko usvoji tehniko branja, že 

avtomatično na stopnji bralnega razumevanja. Kognitivna psihologija pojasnjuje, da prebrana 

beseda še ne pomeni razumevanja prebranega, ampak gre tu za vpliv različnih dejavnikov 

(prav tam). Razumevanje se namreč tesno povezuje s predznanjem, izkušnjami, motivi in cilji 

bralca (prav tam). 

 

                                                           
2 Gibson, E. J. in Lewin, H. (1980). Die Psychologie des Lesens. Stuttgart: Klett-Cotta. 
3 Prav tam. 
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Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na stopnjo razumevanja posameznika, so (prim. Artelt, 

Schiefele in Schneider, 2001, v Pečjak, 2010): 

 predznanje bralca, ki mu omogoča, da prebrano poveže z že znanimi vsebinami;  

 motivacija za branje in pozitivne izkušnje; 

 hitrost dekodiranja ter metakognitivne sposobnosti; 

 uporaba bralnih učnih strategij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Bralno razumevanje kot interakcijski proces med besedilom in bralcem  

 (Pečjak, 1996: 55). 

 

Na osnovi zgornje slike lahko dejavnike, ki vplivajo na razumevanje prebranega, razdelimo v 

dve skupini: dejavniki, ki izhajajo iz besedila, in dejavniki, ki izhajajo iz bralca (prim. Pečjak, 

1996).  

 

Značilnosti besedila, ki vplivajo na njegovo razumljivost, so (prav tam): 

 slovnično-slogovna enostavnost (uporaba kratkih povedi, tvornega načina itd.); 

 pomenska zgoščenost (brez dolgoveznosti, sinonimov, ponovitev itd.); 

 kognitivna strukturiranost besedila (poudarek na bistvenih delih besedila itd.). 

 

Značilnosti bralca, ki vplivajo na razumevanje prebranega/slišanega besedila (prav tam): 

 inteligentnost bralca (bolj ko je učenec splošno in verbalno sposoben, večje so 

možnosti za razumevanje); 

 bralna spretnost oziroma tehnika branja (usvojenost tehnike predstavlja predpogoj za 

razumevanje pri branju, saj bo bralec zmožen usmeriti svojo pozornost na vsebino); 

 predznanje bralca (učenci, ki imajo izkušnje z vsebino besedila, bodo uspešneje 

obnovili brano/slišano besedilo, zato je pomembno, da pred branjem v povezavi z 

besedilom, s katerim se bodo srečali, osvežimo predznanje in spodbudimo motivacijo 

pri vseh učencih); 

 namen pri branju (podana konkretna navodila in naloge za učence, da bodo lažje 

sledili besedilu).  

 

 

Nivoji bralnega razumevanja 

Pri preverjanju razumevanja pogosto govorimo o treh stopnjah oziroma nivojih. Vprašanja za 

preverjanje razumevanja na najnižjem nivoju zahtevajo od učenca zgolj poznavanje 

interakcijski 

RAZUMEVANJE 

proces 

BESEDILO BRALEC 
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posameznih besed, ki se pojavijo v besedilu, kar pa še ni nujno pogoj, da učenec besedilo 

razume.  

Za razumevanje na drugem nivoju ali z drugo besedno zvezo za dosego interpretacijskega 

razumevanja se od učenca zahteva, da je sposoben: obnoviti besedilo; povzeti bistvene ideje 

v njem; razumeti povezanost med posameznimi deli in jih zna tudi razložiti. Učenec na tem 

nivoju dokaže razumevanje vsebine tako, da zna: povzeti zgodbo; v besedilu poiskati 

podobnosti in razlike; določiti pravilno časovno zaporedje dogodkov; predvidevati in 

napovedati, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju zgodbe itd. (prav tam). 

Tretji in s tem najvišji nivo razumevanja, ki ga nekateri avtorji imenujejo tudi ustvarjalno 

razumevanje, doseže učenec, ko je sposoben ustvarjalno preoblikovati besedilo. Učenec, ki 

razume besedilo na najvišjem nivoju, je zmožen: ilustrirati besedilo, ki ga je prebral/slišal; 

nadaljevati zgodbo po svoje in ji spremeniti konec; oblikovati novo zgodbo itd. (prav tam). 

 

3.2 Čustveno-motivacijski dejavniki branja 

 

V procesu branja in učenja nasploh poleg kognitivnih dejavnikov ne smemo zanemariti vlogo 

čustveno-motivacijskih dejavnikov. Mednje uvrščamo stališče oziroma odnos do branja, 

interes za branje in bralno motivacijo (prim. Pečjak, 1999). 

  

3.2.1 Stališče/odnos do branja in interes za branje 

 

Odnos do branja predstavlja razmeroma trajno pozitivno ali negativno naravnanost 

posameznika do vsega, kar je povezano z branjem (do bralnega gradiva, do bralnih situacij 

itd.) in tako vpliva na bralno učinkovitost bralca. Interes za branje se redko uporablja, zato 

namesto odnosa in interesa za branje uporabljamo besedno zvezo pozitivno ali negativno 

stališče do branja (prav tam). Mathewson (1979, v Pečjak, 1999) je navedel tri dejavnike, ki 

vplivajo na oblikovanje stališč do branja in posledično na bralno motivacijo. To so 

pripravljenost za branje, prevladujoča občutja in vrednostno prepričanje o branju. 

 

3.2.2 Bralna motivacija 

 

Motivacija za branje je večdimenzionalna in raznolika, zato učencev ne moremo enostavno 

deliti na motivirane in nemotivirane za branje, ampak so motivirani na različne načine in za 

različne vsebine, naša naloga pa je, da to odkrijemo (prim. Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 

2006). 

V zadnjih dveh desetletjih se je pomen in razumevanje bralne motivacije bistveno spremenil 

(prav tam). V sodobni strokovni literaturi se poleg pojma bralna motivacija pojavlja tudi 

pojem bralna zavzetost. Po zapisih Guthrie in sod. (2004, v Pečjak idr., 2006) je bralno zavzet 

bralec notranje motiviran, hkrati pa je sposoben povezovati znanje, uporabljati kognitivne 

strategije in sodelovati z drugimi.  

Bralna motivacija 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 (ponovno doživeti)« (Pečjak in Gradišar, 2002: 51). 
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3.2.3 Povezava med stališči in motivacijo za branje 

 

Branje je dejavnost, ki zahteva trud in napor, zato ni dovolj samo dobro branje, da bo učenec 

bral knjige, temveč mora imeti za to tudi lastno željo, interes za branje (prim. Pečjak in 

Gradišar, 2002). Eccles, Wigfield in Schiefele (1998) in McKenna, Kear in Ellsworth (1995) 

so ugotovili, da motivirani bralci razvijejo bolj pozitiven odnos ter stališča do branja in so bolj 

angažirani za branje (prim. Pečjak, 2010). Sonnenschein in Munsterman (2002) pojasnjujeta, 

da motivacija vpliva na bralno učinkovitost in obratno, učinkovitost vpliva na bralno 

motivacijo (prav tam). S. Pečjak (1999) pri tem ugotavlja, da za bralno učinkovitost ni nujna 

prisotnost stališč in motivacije za branje, temveč je lahko že motiv (npr. radovednost) dovolj, 

da bo tudi njegovo stališče do branja bolj pozitivno.  

 

 

4 BRALNE UČNE STRATEGIJE 
 

4.1 Klasifikacija bralnih učnih strategij 

 

Bralne učne strategije zajemajo aktivno vlogo učenca, od tega, da učenec ve, kako se spopasti 

z določeno vsebino, kako organizirati učenje, do poznavanja in upoštevanja lastnih 

sposobnosti (prim. Pečjak in Gradišar, 2002). S. Pečjak (1995, v Pečjak, 2010: 42) je zapisala, 

da je »bralna učna strategija zaporedje korakov (miselnih aktivnosti), ki učenca pripeljejo do 

cilja«. Bralne učne strategije delimo v skupine glede na namen, predmet oz. predmetno 

področje, glede na vsebino informacij, ki se jih hočemo naučiti, in glede na starost učencev 

(prim. Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

Avtorici v svoji knjigi pišeta, da so poleg navedenih delitev pogost kriterij klasifikacije 

bralnih učnih strategij miselni procesi, ki sodelujejo pri učenju. Glede na ta kriterij delimo 

bralne učne strategije na kognitivne in metakognitivne. 

 

V nadaljevanju sta opredelili še časovne in vsebinske strategije, ki nastopajo v učnem procesu. 

 

4.1.1 Časovne bralne učne strategije 

 

Strategije pred branjem 

Pri izbiri predbralnih strategij moramo upoštevati predznanje in značilnosti gradiva, ki ga 

učenec bere. Te strategije pomagajo učencu, da aktivira predznanje in napove vsebino učnega 

gradiva. Predznanje lahko aktiviramo s pogovorom, z možgansko nevihto in izdelavo 

pojmovne mreže ali z uporabo strategije VŽN (kaj že vem, kaj želim izvedeti, kaj sem se 

naučil) (prav tam).  

 

Pri pouku književnosti sodi v predbralne strategije napovedovanje zgodbe na podlagi naslova 

ali naslovnice in razmislek o tem , kaj se bo zgodilo. S tem spodbujamo pričakovanja učenca 

glede razvoja zgodbe, ki jo bo bral (prim. Saksida, 2008). 
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Strategije med branjem 

Medbralne strategije uporabimo z namenom, da učenca spodbudimo za nadaljevanje branja in 

razumevanje prebranega. Uporabljamo jih za dopolnjevanje manjkajočih podatkov v besedilu, 

za označevanje novih, neznanih besed, ki jih v nadaljevanju pojasnimo, in za označevanje oz. 

podčrtovanje bistvenih informacij v besedilu (prim. Pečjak in Gradišar, 2012).  

 

Saksida (2008) je zapisal, da se medbralne strategije tesno povezujejo z vsebinskimi. Avtor v 

svoji knjigi piše o tem, da je pri pouku književnosti za medbralne strategije značilno, da 

učenec sooblikuje književno besedilo. Pri tem izhaja iz svojih bralnih izkušenj (domišljija, 

asociacija, medbesedilne povezave ipd.), pri čemer uporabi naslednje strategije (prav tam):  

 predstavljanje,  

 književna oseba,  

 zgodba,  

 tema,  

 struktura, 

 perspektiva.  

 

 

Strategije po branju 

Uporabimo jih za ugotavljanje stopnje razumevanja in zapomnitve prebranega besedila (prim. 

Pečjak in Gradišar, 2012). Duffy in Roehler (1993, v Pečjak in Gradišar, 2012) sta strategije 

po branju razdelila v dve skupini:  

 organizacijske strategije – tiste, s katerimi učenec organizira besedilo in zapise tako,  

           da lahko povzema in določi bistvo;  

 evalvacijske strategije – služijo bralcu, da razbere avtorjevo sporočilo.  

 

Pri pouku književnosti sodi v pobralne strategije celostna interpretacija oziroma vrednotenje 

besedila, ki vključuje preverjanje razumevanja, predstavitev stališč ter naloge za poustvarjanje 

(npr. izdelava plakata, nadaljevanje zgodbe itd.) književnega besedila (prim. Saksida, 2008).  

 

 

4.1.2 Vsebinske bralne učne strategije 

 

Vsebinske bralne učne strategije so povezane s prvinami določenega besedila (umetnostno ali 

neumetnostno besedilo) (prav tam): 

 Predstavljanje oz. konkretizacija: »je bralna strategija, povezana z zmožnostjo 

bralčevega domišljijsko-čutnega predstavljanja oziroma doživljanja tistih sestavin 

besedila, ki bi jih v realnosti zaznaval s čutili« (prav tam: 72). Značilna je predvsem za 

poezijo, pri kateri si učenec lahko živo predstavlja nek pojav, osebo, dogodek. 

 Književna oseba: strategija, za katero je značilno, da učenec poimenuje, prepoznava, 

opazuje osebe, njihove glavne lastnosti in govor ter jih povezuje z lastnimi izkušnjami 

in se z njimi identificira. 

 Razumevanje zgodbe: učencu omogoča, da razume zaporedje dogodkov, da prepozna 

osrednji dogodek, ureja dogodke na dogajalnem traku, napoveduje zgodbo, loči 
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izmišljeno dogajanje od realističnega ter primerja realni svet s fantazijo v fantastični 

pripovedi. 

 Razumevanje teme: učenec je sposoben prepoznati neposredno sporočilnost, s 

poglobljenim branjem pa tudi globljo temo branega besedila ter poustvarjati na 

podlagi teme. 

 Zaznavanje in razumevanje strukture besedila: omogoča učencu, da prepozna 

književne zvrsti ter njihove jezikovne in slogovne značilnosti. 

 Perspektiva oziroma fokalizacija: bralna strategija, ki učencu omogoča »dojemanje 

zornega kota pripovedovanja (perspektiva) ter opazovanje dogajanja (fokalizacija)« 

(prav tam: 76). Značilna je predvsem v fazi poustvarjanja, ko učenec predstavi svoj 

pogled, doživljanje in razumevanje besedila. 

 

 

4.2 Strategije za razumevanje pripovednih (umetnostnih) besedil 
 

Za pomnjenje in razumevanje umetnostih besedil so Barone, Mallette in Xu (2005, v Pečjak, 

2010) izpostavili ključne strategije, ki so primerne, ko se učenec sreča s književnim 

besedilom:  

 Prva strategija: PISNI ODGOVORI 

Ta strategija zahteva od učenca zapis o tistem, kar je prebral. Zapis določi učitelj. Lahko gre 

za povzetek prebranega, oznako oseb ali navedbo zanimivih besed iz književnega besedila. 

 

 Druga strategija: DVOJNI ORIS KNJIŽEVNEGA BESEDILA 

Strategija avtorice D. M. Barone (1990, v Pečjak, 2010) zahteva od učenca prosti zapis 

prebranega. Na listu papirja učenec na levo stran izpiše del besedila, ki se mu je vtisnil v 

spomin, ga je pritegnil oz. se mu je zdel pomemben. Na desno stran pa zapiše, zakaj je izbral 

ta del besedila. 

 

 Tretja strategija: VPRAŠANJE – ODGOVOR 

Strategija omogoča razvijanje bralnega razumevanja učenca in sposobnost za samostojno 

analiziranje besedila. T. E. Raphael (1986, v Pečjak, 2010) predstavi razumevanje na treh 

ravneh: 

─ razumevanje na eksplicitni ravni (vprašanje in odgovor sta tvorjena iz istih besed); 

─ razumevanje na implicitni ravni (zahteva večjo miselno aktivnost – učenec sicer lahko 

najde odgovor v besedilu, vendar odgovora ne sestavljajo več iste besede kot so zajete v 

vprašanju); 

─ uporabno in kritično razumevanje (učenec odgovora ne more najti v besedilu, vendar mora 

uporabiti lastno mišljenje v povezavi z mišljenjem avtorja). 
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5 BRALNA MOTIVACIJA 
 

»Učenje ne more biti vedno zabava, 

ne sme biti vedno tekma, 

je vrednota, 

je pot in cilj, 

je izziv, 

je napor, 

ki vodi k zadovoljstvu.« 

(Cveta Razdevšek Pučko) 
 

5.1 Prvine bralne motivacije 

 

Wigfield in Guthrie (1997, v Pečjak idr., 2006) sta opredelila, da vključuje bralna motivacija 

enajst dimenzij ali prvin, ki so razvrščene v tri večje skupine. 

 

1. skupina: Prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja: 

 lastna učinkovitost/kompetentnost (prepričanje o lastni uspešnosti pri branju); 

 izziv (pripravljenost branja zahtevnejših besedil); 

 izogibanje bralni dejavnosti. 

 

2. skupina: Cilji in razlogi za branje (notranji in zunanji): 

 radovednost (notranja želja po branju vsebin, ki bralca zanimajo); 

 zatopljenost (lastni notranji užitek, ki ga bralec doživi pri branju določene zvrsti 

besedila); 

 pomembnost (lastno prepričanje o tem, da je branje pomembno in vredno); 

 priznanje (zadovoljstvo ob prejemu materialnih priznanj za uspeh pri branju); 

 branje z željo pridobiti dobre ocene; 

 tekmovalnost med vrstniki v bralnih sposobnostih. 

 

3. skupina: Socialni vidik branja 

 socialnost (branje zaradi socialnih razlogov); 

 ustrežljivost (branje z namenom ustreči pričakovanjem drugih). 

 

V strokovni literaturi pogosto zasledimo, da se prvine bralne motivacije delijo na zunanje in 

notranje. Notranja motivacija izhaja iz notranje želje in lastnih potreb posameznika, vodi do 

trajnejšega bralnega interesa in je zato učinkovitejša od zunanje (prim. Pečjak idr., 2006).  

Pečjak (2010) pojasnjuje, da so cilji notranje motivacije ponavadi dolgoročni, kar vodi k 

pogostejšemu, lahko tudi vseživljenjskemu branju. Medtem pa je zunanja motivacija vir 

zunanjih spodbud (ocene, pohvale), kar vpliva le na začasno vedenje in ne vodi do trajnih 

interesov (prim. Pečjak idr., 2006). Avtorice pri tem poudarjajo, da zunanje motivacije ne 

smemo dojemati kot negativne. V svojem delu pojasnjujejo, da lahko učenca, ki še nima 

razvite notranje motivacije, za dosego dobrih rezultatov vodi tudi zunanja motivacija (prim. 

Saksida, 2010).  
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Slika 2: Prikaz najpomembnejših prvin notranje in zunanje motivacije pri branju 

 (Pečjak idr., 2006: 10). 

 

5.2 Notranja in zunanja motivacija za branje 

 

S. Pečjak idr. (2006) so po kriteriju notranje in zunanje motiviranosti razvrstile dejavnike 

bralne motivacije v dve skupini ter predstavile povezavo med njimi. Pri tem so poudarile, da 

notranje motivacije ne smemo vrednotiti kot dobro, zunanjo pa kot slabo. 

 

 

PRVINE NOTRANJE MOTIVACIJE 
 

Kompetentnost ali občutek lastne učinkovitosti 

Bandura (1997, v Pečjak idr, 2006) je opredelil kompetentnost kot prepričanje posameznika, 

da lahko izpelje določene naloge do cilja. Bralna kompetentnost predstavlja zaupanje 

posameznika v lastne bralne zmožnosti in prepričanje, da je zmožen besedilo prebrati, 

razumeti in da bo z branjem uspešno rešil naloge in dosegel cilj. Gambrell, Palmer, Codling in 

Mazzoni (1996, v Pečjak idr., 2006) so z raziskavami ugotovili, da je bralna kompetentnost 

pozitivno povezana: 

 z izbiro nalog (ko se bralec počuti dovolj kompetentnega, bo izbiral tudi zahtevnejše 

naloge, ki mu bodo v izziv); 

 s trudom in z vztrajnostjo (bolj ko je bralec prepričan vase, bolj je vztrajen in več truda 

bo vložil v reševanje bralnih nalog); 

 z dosežkom (bolj ko je bralec kompetenten, boljše rezultate dosega). 

 

Za razvoj občutka kompetentnosti in s tem povezane pripravljenosti učenca za delo so 

pomembne pozitivne povratne informacije in spodbude, ki jih učenec dobi od učitelja, staršev 

ali vrstnikov. Občutek kompetentnosti lahko upade, če učenec nekajkrat zapored ne doseže 

zastavljenega cilja in tako ni več prepričan, ali bo tudi v prihodnje dosegel bralne cilje ali ne. 

NOTRANJA MOTIVACIJA:  

kompetentnost 

interes 

zatopljenost  

prepričanje o pomembnosti branja 

ZUNANJA MOTIVACIJA:  

priznanje (npr. pohvala, diploma) 

dosežek (npr. ocena) 

tekmovalnost 

socialna motivacija 

Dolgoročni cilji 

Pogostejše branje 

Vseživljenjsko branje 

Večja bralna in učna učinkovitost 

Boljša pismenost 

Kratkoročni cilji 

Redkejše branje 

Branje le v času izobraževanja 

Manjša bralna in učna učinkovitost 

Slabša pismenost 
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Posledično upade tudi pripravljenost učenca za branje in za reševanje bralnih nalog (prim. 

Pečjak idr., 2006). 

 

 

Interes 

Interes najpogosteje označujejo kot »psihološko stanje in/ali osebno nagnjenje posameznika« 

(prim. Hidi, 2000, v Pečjak idr., 2006: 13). Avtorice pojasnjujejo, da »interes kot psihološko 

stanje vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno delovanje, vztrajanje ter čustveno 

vključenost« (Pečjak idr., 2006: 13). Kljub temu, da trajna pozornost in miselna aktivnost 

povečata napor, pa učenci pri dejavnostih, ki so jim zanimive, napora ne občutijo in se ga ne 

zavedajo, kar pozitivno vpliva na pripravljenost in motivacijo za branje (prim. Pečjak idr., 

2006).  

Hidi (2009) loči dve vrsti interesa:  

 Situacijski interes: prihaja iz okolja do posameznika. Dražljaj iz okolja sproži interes 

posameznika tako, da usmeri pozornost nanj le za kratek čas ali za dlje časa, kar vpliva 

na razvoj osebnega interesa.  

 Osebni interes: predstavlja bolj stabilno in dolgotrajnejše nagnjenje oziroma 

zanimanje posameznika za nek predmet ali dejavnost. Povezan je s pozitivnimi čustvi 

in vrednotami. 

V procesu učenja sta pomembni obe vrsti interesa, saj spodbujata miselno aktivnost in učenje 

ter vplivata na boljše bralne razumevanje in bralni uspeh (prim. Pečjak idr., 2006). 

 

 

Zatopljenost učenca v branje 

Zatopljenost vpliva na popolno osredotočenost posameznika na nalogo in na razumevanje 

(prav tam). Csikszentmihaly (1991, v Pečjak idr., 2006) pojmuje zatopljenost kot energijo, ki 

vpliva na boljše doživljanje in delovanje posameznika. Učenec, ki v branju uživa, bo pri izbiri 

knjig dejaven, iniciativen in se bo pripravljen poistovetiti s književnimi osebami ter vživeti v 

vsebino (prav tam). Pri tem ima bistveno vlogo izbira ustreznega bralnega gradiva. Da ne 

pride do upada notranje motivacije za branje, ne sme biti gradivo ne prezahtevno in ne 

preenostavno za posameznega učenca (prim. Pečjak idr., 2006). 

 

 

Zavedanje bralca o pomembnosti branja 

Avtorice poudarjajo, da do učenja ne more priti, če se učenci ne zavedajo pomembnosti branja 

in če bralni dejavnosti ne posvetijo dovolj pozornosti.  

 

 

PRVINE ZUNANJE MOTIVACIJE 
 

Zunanja motivacija ne izhaja iz posameznika, kar pa še ne pomeni, da zunanji motivatorji ne 

predstavljajo močnega motivacijskega učinka na učenca. Zanjo je značilno, da posameznik 

bere zato, ker bo nagrajen s priznanjem ali dosežkom (pohvala, diploma, dobra ocena, učni 

uspeh) (prav tam). Učenci so lahko zunanje motivirani tudi tedaj, ko berejo zato, da bodo 

boljši od drugih (t. i. tekmovanje z drugimi) ali pa zato, ker jim branje omogoča boljšo in 

lažjo socialno vključenost (t.i. socialna motivacija) (prim. Pečjak, 2010). Omenjeni 
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motivacijski učinki so praviloma kratkotrajni, zlasti če učenec dobi npr. slabo oceno, zato 

moramo takšne učence dodatno spodbuditi, npr. s priznanjem, pohvalo (prim. Pečjak idr., 

2006). A. P. Sweet (1997, v Pečjak idr., 2006) je zapisala, da prihajajo otroci, ki radi berejo, 

iz spodbudnih družin, kjer je branje vrednota celotne družine in se tako interes za branje 

prenaša tudi na otroke. Pomembno vlogo pri razvijanju bralne motivacije v prostem času 

imajo tako poleg šole tudi starši in vrstniki ter ostali delavci šole (knjižničarji). Učenci, ki so 

motivirani za branje različnih bralnih zvrsti v prostem času, so posledično bolj motivirani tudi 

za branje v šoli in za branje v funkciji učenja (prim. Pečjak in Gradišar, 2002). S. Pečjak idr. 

(2006) poudarjajo, da je pomembno zavedanje, da zunanja motivacija ni nujno negativna. 

Učenci, ki so zunanje motivirani, prav tako dosegajo dobre rezultate in odlične ocene, kot 

tisti, ki so notranje motivirani. Tako je razmerje med obema vrstama motivacije lahko 

pozitivno.  

 

5.3 Povezanost bralne motivacije z bralno/učno uspešnostjo 

 

Na pojasnjevanje splošne učne ali bralne uspešnosti vplivajo motivacijski dejavniki 

posameznika. Po zapisih Guthria, Andersona, Alaoa in Rineharta (1999, v Pečjak idr., 2006) 

so motivirani in zavzeti bralci bralno in učno uspešnejši od tistih, ki se branja lotevajo z 

odporom. Notranje motivirani bralci imajo razvit interes za temo branega besedila, med 

branjem si postavljajo vprašanja, na katera iščejo odgovore, ki so jih sposobni kritično 

vrednotiti (prim. Pečjak idr., 2006). V nasprotju z motiviranimi bralci pa se nemotivirani 

izogibajo učnim situacijam, ki zahtevajo branje, kar v nadaljevanju negativno vpliva na učno 

uspešnost (prav tam). Avtorici S. Pečjak in N. Bucik (2004) sta v svoji raziskavi ugotavljali, 

kako se bralna motivacija povezuje z bralnimi dosežki učencev. Na vzorcu, ki je vključeval 

učence 3. razreda, sta ugotovili, da med dobrimi, povprečnimi in slabimi bralci obstajajo 

pomembne razlike v njihovi kompetentnosti za branje, v stopnji bralnega interesa in 

pripisovanju pomena branju. Rezultati so pokazali, da so dobri bralci (dečki in deklice) 

najbolj kompetentni, kažejo najvišji interes za branje in branju pripisujejo pomembnost. V 

nasprotju z njimi pa so slabi bralci najmanj kompetentni, imajo najnižji bralni interes in 

branju ne pripisujejo velikega pomena. Pri tem nista zasledili pomembnih razlik med spoloma 

(prav tam). 

 

5.4 Motivacija za branje glede na spol in starost učencev 

 

Učenci so ob vstopu v šolo večinoma motivirani za branje in se želijo čim hitreje naučiti 

samostojno brati. S starostjo in z leti šolanja pa bralna motivacija strmo pada (prim. Pečjak 

idr., 2006). Izrazite razlike v motivaciji se pojavljajo tudi med spoloma. Interes za branje z leti 

bistveno bolj upada pri dečkih kot pri deklicah (prav tam). Smith in Wilhelm (2002, v Hozjan, 

2013) pojasnjujeta rezultate raziskave, ki so pokazali, da je učenje branja pri fantih 

dolgotrajnejše kot pri deklicah, saj dečki v povprečju berejo manj, manj cenijo in slabše 

vrednotijo svoje branje in so manj motivirani. Tudi S. Pečjak in N. Bucik (2004) sta ugotovili, 

da obstajajo pomembne razlike v bralni motivaciji učencev glede na razred in spol. Tretješolci 

so v primerjavi s sedmošolci nekoliko bolj kompetentni za branje, kažejo večji interes za 

branje in pripisujejo branju večjo pomembnosti. Razlike se pojavljajo tudi med spoloma – 

rezultati raziskave so pokazali, da so bile deklice tako v tretjem kot v sedmem razredu bolj 

kompetentne za branje in so izkazovale večji interes in pripisovale branju večji pomen kot 

fantje (prav tam).  
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5.5 Dejavniki bralne motivacije 

 

Na bralno motivacijo vplivata branje v šoli in branje v prostem času. Učenci, ki berejo v 

domačem okolju, so posledično bolj motivirani tudi v šoli za branje tako umetnostnih besedil 

kot besedil, ki jih zahteva učni proces (prim. Pečjak idr., 2006). Avtorice v svojem delu 

izpostavijo dve ključni vprašanji za pedagoške delavce, vezani na bralno motivacijo: »1) kako 

naj šola spodbuja učence, da bodo razvili trajen interes za branje, da bodo brali v prostem 

času za razvedrilo ali zabavo in s tem bogatili svoje življenje, in 2) kako naj šola spodbuja 

branje kot sredstvo učenja in s tem željo po znanju, ki omogoča, da ostane človek radoveden 

vse življenje« (prav tam: 31). Kot navaja C. E. Snow (1994, v Pečjak idr., 2006), mora biti 

skupni cilj staršev, učiteljev in ostalih strokovnih delavcev vzbuditi v učencu interes, razviti 

bralno motivacijo in pozitiven odnos do branja.  

 

5.5.1 Zgodnje bralne izkušnje in spodbujanje branja v domačem okolju 

 

Zgodnje bralne izkušnje in vpliv domačega okolja 

Učenec, ki sem ga izbrala za svojo raziskavo, prihaja iz albansko govorečega okolja in je 

prišel v prvi stik s slovenskim jezikom ob vstopu v slovensko osnovno šolo. Njegovi starši 

imajo prav tako kot otrok izrazite težave z jezikom okolja, v katerega so se preselili, in so tako 

v tej situaciji povsem nemočni in jim sami težko pomagajo. V prvih letih šolanja ima vpliv 

staršev zelo pomembno vlogo na motivacijo učencev, zato je pomembno, da tudi starši, ki 

imajo težave z jezikom, svoje otroke na različne načine spodbujajo, jim privzgajajo vrednote 

o pomenu šolanja, da bodo lahko kasneje v življenju uspešni.  

 

Neposreden vpliv na učno uspešnost in bralne navade učenca ima tudi socialno-ekonomski 

status družine, v kateri otrok živi. Starši z višjo izobrazbo se praviloma bolj vključujejo v 

otrokovo šolanje, ga spodbujajo, mu pomagajo, sodelujejo s šolo in učitelji, kar posledično 

vpliva na učenčeve dosežke in rezultate (prim. Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Vendar 

vsi starši tega niso zmožni. Tisti, ki tudi sami nimajo privzgojenih teh navad in vrednot, ne 

morejo tega prenašati na svoje otroke. Zato je pomembno, da v prvi vrsti starši dojemajo 

branje kot užitek in nekaj pozitivnega, da lahko potem ta prepričanja prenašajo na svoje 

otroke (prim. McKenna, 1994, Bus, van IJzendoorn in Pellegrini, 1995, Baker in Scher, 2002, 

v Pečjak idr., 2006). To dosežejo tako, da imajo doma veliko knjig, iz katerih lahko otrokom 

berejo, da jih pogosto peljejo v knjižnico in izvajajo skupno branje. Skupno branje je za 

otroka zelo zanimivo, zlasti če se med branjem odrasli in otrok izmenjujeta. Odrasli otroku ob 

slikah postavlja vprašanja vezana na vsebino in s tem bogati njihovo jezikovno znanje (prim. 

Pečjak idr., 2006). Večji interes za bralne dejavnosti imajo otroci, ki so prej stopili v stik s 

knjigo, kot otroci, ki so te izkušnje pridobili kasneje v svojih letih razvoja (prim. McKenna, 

1994, Bus, van IJzendoorn in Pellegrini, 1995, Baker in Scher, 2002, v Pečjak idr., 2006).  

 

Na otrokovo motivacijo poleg zgodnjih izkušenj vpliva tudi pomen branja v družini. Starši, ki 

jim je branje užitek, to prenašajo na svoje otroke in s tem pozitivno vplivajo na njihov osebni 

razvoj ter učno uspešnost, medtem ko starši, ki imajo negativna stališča do branja, to 

negativnost, odpor in nezainteresiranost za branje prenašajo tudi na svoje otroke (prim. Pečjak 

idr., 2006). 
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Sodelovanje med šolo in starši 

Za zagotovljen uspeh in motivacijo učencev za branje je pomembno, da šola in starši 

medsebojno sodelujejo. Starši razredniku sporočajo, kako zainteresiran je njihov otrok za 

branje doma, kakšne strategije uporabijo pri tem; enako pa tudi učitelj svetuje staršem, kako 

naj otrokom pomagajo, da bodo čim bolj motivirani za branje (prav tam). 

 

5.5.2 Vpliv šole in poučevanja na bralno motivacijo 

 

5.5.2.1 Razvijanje bralne motivacije v razredu in na šoli 

Zavedanje pomembnosti branja mora biti vodilo celotne šole, v skladu s katerim šola oblikuje 

za učence spodbudno bralno okolje in jim ponudi pester izbor interesnih dejavnosti za razvoj 

branja (prav tam). Avtorice so v svoji knjigi opredelile temeljne ukrepe na ravni šole, ki 

vplivajo na izboljšanje bralne motivacije:  

 dodatna izobraževanja učiteljev in ostalih strokovnih delavcev; 

 notranji šolski programi za spodbujanje branja; 

 opremljenost knjižnice z različnimi viri za bralno poučevanje; 

 bralno ocenjevanje v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih; 

 strokovna srečanja za učitelje, na katerih potekajo izmenjava bralnih strategij, 

pogovori o novih pristopih pri bralnem poučevanju. 

Poleg ukrepov, ki se izvajajo na ravni cele šole, imajo pomembno vlogo pri razvijanju bralne 

motivacije učencev njihovi učitelji, ki so v neposrednem stiku z njimi. McKenna (2001, v 

Pečjak idr., 2006) je predstavil priporočila, pomembna za učitelja pri doseganju cilja 

razvijanja bralne motivacije. Učitelj je dolžen (prim. Pečjak idr., 2006):  

 oceniti interes in odnos učencev do branja; 

 pri učencih razvijati pozitivna prepričanja o branju; 

 ustvariti za branje spodbudno učno okolje; 

 seznaniti učence s pomenom branja in jim predstaviti pozitivne modele vrstnikov in 

odraslih;  

 učencem glasno brati, jih spodbujati za branje in jim omogočiti samostojno izbiro 

knjig. 

 

L. B. Gambrell s sodelavci (1996, v Pečjak in Gradišar, 2012) je opredelila bistvene elemente, 

ki vplivajo na bralno motivacijo učencev:  

 učitelj kot bralni vzor; 

 količina branja v razredu; 

 raznolikost in količina bralnega gradiva; 

 možnost samostojne izbire bralnega gradiva; 

 pogovori in druženje v razredu ob knjigah; 

 bralne spodbude v okolju (pohvale, nagrade, priznanja). 
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Učitelj kot bralni model 

»Učitelj kot bralni model lahko deluje na učence le, če je sam dober bralec in prepričan, da so 

cilji branja, zajeti v učnem načrtu, pomembni« (Pečjak idr., 2006: 41). Ali z drugimi 

besedami: nekdo, ki sam ni motiviran za branje, tudi drugih ne more navdušiti za branje (prav 

tam). S. Pečjak (2005) je v eni od svojih raziskav ugotovila, da učitelj, ki pripisuje branju in 

bralnim ciljem velik pomen, skladno s tem učence pogosteje seznanja z različnimi bralnimi 

strategijami in uporablja raznoliko gradivo, kar pozitivno vpliva na notranjo motivacijo 

učencev in posledično tudi na učno uspešnost.  

 

Glasno branje učencem 

Učiteljevo glasno branje učencem je eno najmočnejših motivacijskih sredstev, vendar so 

raziskave pokazale, da približno tri četrtine učiteljic v 3. razredu bere učencem leposlovne 

knjige le nekajkrat mesečno, kar je za spodbujanje motivacije za branje bistveno premalo 

(prim. Bucik in Gradišar, 2005). Raziskava je pokazala, da večina učiteljev učencem v višjih 

razredih nikoli ne bere leposlovnih besedil. Kot rezultat bi pričakovali večji odstotek branja 

drugih besedil, vendar je polovica vprašanih odgovorilo, da tudi iz učbenikov le redko berejo 

(prav tam). Ugotovitve dokazujejo, da je glasno branje učiteljev kljub pomembnosti le redko 

prisotno.  

 

 Učiteljice 3. razreda Učitelji 7. razreda 

Pogostost 

glasnega branja 

(%) 

Leposlovne 

knjige 

Berilo ali 

učbenik 

Leposlovne 

knjige 

Berilo ali 

učbenik 

Nikoli  7 0 73 17 

1-/2-krat 

mesečno 

66 3 22 27 

1-/2-krat 

tedensko 

24 52 5 36 

Vsak dan 3 45 0 20 

Tabela 1: Glasno branje učencem (Bucik in Gradišar, 2005: 60). 

 

Dostopnost in možnost izbire raznolikega bralnega gradiva  

Strokovnjaki pripisujejo velik pomen založenosti šolskih knjižnic z raznolikim gradivom in 

dostopnosti številnega bralnega gradiva tudi neposredno v razredu (prim. Pečjak idr., 2006). 

Pomembno je, da učence zgodaj navajamo na obiskovanje knjižnice, jih seznanimo z načinom 

iskanja knjig in jim predstavimo pomen knjižnic – da si lahko izberejo knjigo, ki najbolj 

ustreza njihovemu okusu in željam, kar ima pomembne učinke tudi na motivacijo (prav tam). 

Rezultati ene od raziskav so pokazali, da se učenci, ki samostojno izberejo bralno gradivo, 

vanj lažje potopijo in v njem bolj uživajo (prim. Pečjak, 2005). N. Bucik in S. Pečjak (2004) 

sta v drugi raziskavi ugotavljali pomembnost samostojne izbire knjig učencev tudi za bralno 

značko. Ugotovili sta, da so učenci, ki samostojno izberejo knjigo za bralno značko, bolj 

motivirani za branje in se počutijo bolj kompetentne. S. Pečjak idr. (2006) nadalje ugotavljajo, 

da bi bilo za spodbujanje motivacije pomembno učencem omogočiti lastno izbiro knjig iz 

širšega nabora tudi za domače branje, vendar pa se tega učitelji žal še ne poslužujejo.  
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Spodbujanje bralne motivacije pri fantih 

Smith in Wilhelm (2002, v Hozjan, 2013) po ugotovitvah raziskav navajata, da fantje za 

učenje branja v povprečju potrebujejo več časa, manj berejo, branje manj cenijo in so zanj 

manj motivirani. Posledično slabše vrednotijo svoje branje in se redko pogovarjajo o tem, kar 

so prebrali. Ravno zaradi tega razkoraka med dekleti in fanti je E. Hozjan (2013) predstavila 

strategije, ki spodbujajo bralno motivacijo pri fantih. V prvi fazi je potrebno upoštevati 

potrebe in interese fantov, ki se razlikujejo od interesov deklet (prim. Pečjak in Gradišar, 

2012). Za izpodbudo fantom, da bodo brali, moramo izbirati med besedili, v katerih nastopa 

akcija, zaplet, v katerih gre za neko raziskovanje, tudi satire in besedila z močnimi idejami 

(Smith in Wilhelm, 2002, v Hozjan, 2013). Pomembno je tudi, da jim ponudimo prosto izbiro 

bralnega gradiva, ker v njem bolj uživajo (prim. Pečjak in Gradišar, 2012). Priporočena je tudi 

uporaba aktivnih oblik in metod (Wilson, 2003, v Hozjan, 2013), saj so fantje bolj motivirani 

za pouk, ki vsebuje npr. dramsko igro, uporabo IKT-ja itd. (prim. Grubb, 2001, Pollack, 1998, 

West, 2001, v Taylor in Lorimer, 2002, v Hozjan, 2013). Za dvig motivacije pri fantih je 

priporočeno tudi, da branje izvedemo kot socialno aktivnost – izvedba bralnih srečanj v 

sodelovanju s knjižnico in drugimi pomembnimi osebami (starši, znane osebe) (prim. Hozjan, 

2013).  

 

Spodbujanje motivacije za branje pri učencih z učnimi težavami 

Učenci, ki prihajajo iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij, imajo izrazite učne, med njimi 

tudi bralne težave. Bralne težave pri učencih najhitreje zaznamo pri tehniki branja 

(dekodiranju), ko je branje počasno, zatikajoče in ga spremljajo številne napake. Učenci z 

izrazitimi bralnimi težavami morajo v bralni proces vložiti bistveno več truda kot ostali 

učenci, da bi uspeli avtomatizirati branje, kar jim posledično predstavlja vse večji odpor in 

izmikanje bralnim dejavnostim (prim. Pečjak idr., 2006). Težave pri branju, slabše 

razumevanje prebranega in odklanjanje branja so dejavniki, ki negativno vplivajo na učno 

uspešnost učencev, saj branje predstavlja temelj učnega procesa (prav tam). Za motivacijo teh 

učencev je pomembno, da jim ponudimo ustrezno bralno gradivo, ki ni prezahtevno, in da jim 

omogočimo, da sami izberejo besedilo, ki ga bodo brali (prav tam).  

 

M. K. Babuder (2005, v Pečjak idr., 2006) navaja specifična priporočila, ki dvigujejo raven 

motivacije pri učencih z bralnimi težavami: 

 Obseg knjige: knjige ne smejo biti predebele, da jih lahko hitro preberejo in se ob tem 

počutijo uspešni, hkrati pa morajo biti razdeljene na več samostojnih odlomkov, ki 

učencu omogočajo premor po branju in nato nov začetek. 

 Usklajenost besedila in ilustracij pri slikanicah: za začetne bralce je pomembno, da 

se ilustracija nahaja ločeno od besedila – najbolje na drugi strani – da se učenci v 

besedilu lažje znajdejo. 

 Zahtevnost vsebine: priporočene so jezikovno manj zahtevne in za učence zanimive 

vsebine, ki jih lahko povežejo z vsakdanjim življenjem. 

 Priprava učnih besedil: ustrezna vrsta pisave brez olepšav (Ariel, Calibri), velikost 

črk 12pt–18pt, razmik med vrsticami in črkami, za poudarjanje je namesto ležečega 

bolj priporočljiva uporaba okrepljenega besedila, uporaba dovolj debelega papirja, da 

se besedilo ne vidi skozi.  
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6 OPREDELITEV PRISELJENCEV 
 

V Resoluciji o migracijski politiki Republike Slovenije (2002: 8) je zapisano, da se »za 

priseljenca/priseljenko šteje vsakdo po preteku enega leta od prijave prebivališča v Republiki 

Sloveniji«. V Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov je pojem priseljenec 

razumljen širše, saj se v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vključujejo tudi otroci, ki 

živijo v Sloveniji manj kot eno leto, kot tudi tisti, ki že imajo slovensko državljanstvo, vendar 

iz različnih razlogov v okolje še niso povsem vključeni (prim. Barle – Lakota idr., 2007).  

 

Na ozemlju današnje Slovenije smo se skozi zgodovino soočali s številnimi priseljenci iz 

različnih kulturnih okolij. Vzroki za selitve so različni: ekonomski, politični, vojaški, osebni 

in družinski. Pri vključevanju otrok priseljencev ne smemo zanemarjati njihovih raznolikih 

izkušenj – različni vzroki za selitev, različne družinske razmere in domače okolje (prim. 

Vižintin, 2013b). Nekateri otroci prihajajo iz nespodbudnega, ekonomsko šibkega okolja ali 

se vanj naselijo, drugi pa imajo pri vstopu večjo podporo s strani staršev pri vključevanju v 

novo vzgojno-izobraževalno okolje (prav tam). V slovensko osnovno šolo je po podatkih 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (osebna komunikacija, 17. 6. 2014) vključenih 

največ učencev iz držav, nastalih iz nekdanje jugoslovanske države (Bosna in Hercegovina, 

Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Srbija in Črna gora). Podatke pridobijo posredno, na podlagi 

zahtev šol za odobritev ur dodatne strokovne pomoči pri učenju slovenščine za učence 

priseljence iz drugih držav. Tako lahko vodijo okvirno evidenco števila vključenih učencev 

priseljencev v naše šole. Podatki iz leta 2013/14 kažejo, da jih največ prihaja iz Bosne in 

Hercegovine (309), sledi Kosovo (270), nato Makedonija (91), sledijo evropske države (52) in 

v manjšem obsegu še ostale države.  

 

Javna zakonodaja in splošna narodna zavest nam naročata, da moramo danes še mnogo bolj 

vestno kot v preteklosti skrbeti in omogočiti učencem priseljencem, da se integrirajo v naše 

okolje. K procesu integracije priseljencev pripomoremo tako, da pristopamo načrtno in v 

skladu z oblikovanimi celovitimi pristopi, ki priseljencem priznavajo pravico do 

enakopravnega vključevanja v novo družbeno okolje. Vzgoja in izobraževanje sta prvi 

pomembni mejnik, ki s procesom integracije omogočata uspešen osebni razvoj vseh 

priseljenih in njihovo vključitev v družbo in novo kulturo (prim. Novak idr., 2012).  

Skladno s splošnimi človekovimi in otrokovimi pravicami zagotavlja Ustava Republike 

Slovenije priseljencem vse pravice, ki jih imajo državljani Slovenije, z izjemo tistih, ki po 

zakonu in ustavi veljajo zgolj za državljane Slovenije (prav tam). »Posebej je varovana 

pravica do izražanja pripadnosti svojemu narodu ali narodni skupnosti, do gojenja in izražanja 

svoje kulture ter uporabe svojega jezika in pisave« (prav tam: 1).  

 

Kot pomoč pri vključevanju in načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela, so na Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo oblikovali Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce 

in šole, ki jih sestavljajo pravno zakonodajna izhodišča in načela za vključevanje. Za uspešno 

izobraževanje otrok priseljencev so izpostavili temeljne cilje, ki omogočajo pravico vsakemu, 

da se vzgaja in izobražuje brez diskriminacije ali izključevanja in omogočajo enake možnosti 

za vse. Ti cilji narekujejo, da je potrebno: 

 posamezniku zagotoviti optimalni razvoj ne glede na spol, narodno, socialno in 

kulturno pripadnost, vero in duševno ter telesno sestavo;  

 vzgajati za medsebojno strpnost; 
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 razvijati zavest o enakopravnosti spolov; 

 spoštovati drugačnost in medsebojno sodelovati; 

 spoštovati otrokove in človekove pravice ter temeljne svoboščine; 

 razvijati enake možnosti obeh spolov in skladno s tem razvijati sposobnosti za 

življenje (prim. Novak idr., 2012). 

 

Številne raziskave so pokazale, da so učenci priseljenci v evropskem vzgojno-izobraževalnem 

procesu v slabšem položaju glede izbire šole in časa obiskovanja šole ter so manj uspešni od 

večinskega prebivalstva (prim. Heckmann, 2008). Iz podatkov OECD je razvidno, da učenci 

priseljenci dosegajo nižje rezultate in so pogosto vključeni v krajše poklicne srednješolske 

programe (prim. Eris, 2011). Zaradi pomanjkljivega znanja slovenščine in zaradi 

neizoblikovanih strategij za vključevanje učencev priseljencev in njihovih staršev v šolsko 

skupnost so se učenci priseljenci v preteklosti pogosto soočali z učno neuspešnostjo in so 

imeli izrazite težave pri navezovanju socialnih stikov (prim. Barle – Lakota idr., 2007).  

 

Zakon o osnovni šoli obravnava pravice otrok migrantov pri vključevanju v slovenski šolski 

sistem. V 8. členu (dopolnilno izobraževanje) Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

osnovni šoli (2013: 3) je zakonsko opredeljena možnost učenja slovenščine: »[z]a otroke 

slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni 

slovenski jezik, se v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega maternega 

jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika.« 

Glede na probleme, s katerimi so se šole, ki vključujejo učence priseljence, soočale, so leta 

2007 na kolegiju Ministrstva za šolstvo in šport oblikovali Strategije vključevanja otrok, 

učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, na 

podlagi katerih so kasneje sestavili zgoraj omenjene Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole.  

 

Barle – Lakota idr. (2007) so izpostavili šest ključnih problemov, ki vplivajo na vključevanje 

učencev priseljencev v slovenski šolski sistem: 

 pomanjkljive zakonske podlage; 

 neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok migrantov v sistem vzgoje 

in izobraževanja (metode, oblike, dodatna strokovna pomoč, prilagojen način preverjanja 

in ocenjevanja znanja, opredelitev minimalnih standardov itd.); 

 pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za 

kakovostno trajno sodelovanje s starši migranti (smernice za delo s starši, dodatna 

izobraževanja za starše, neznanje jezika in nepoznavanje njihove kulture itd.); 

 pomanjkljivo znanje slovenščine otrok migrantov (ni zakonsko opredeljenega števila ur, 

namenjenih poučevanju slovenščine; učitelji, ki izvajajo pouk slovenščine kot drugi jezik, 

nimajo ustreznih didaktičnih znanj, kako poučevati slovenščino kot drugi jezik; tudi ostali 

učitelji nimajo ustreznih znanj, kako učencem olajšati razumevanje svojega predmeta); 

 neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov in 

neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja 
(neustrezna integracija otrok migrantov z neupoštevanjem oz. neustreznim ohranjanjem 

njihovega jezika in kulture; neznanje strokovnih delavcev za spodbujanje medkulturne 

komunikacije); 

 nezadostna vključenost otrok migrantov in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko 

okolje. 
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V skladu z opredeljenimi problemi so kasneje v Smernicah za vključevanje otrok priseljencev 

v vrtce in šole Novak idr. (2012) oblikovali temeljna načela in napotke oz. ideje za delo z 

učenci priseljenci. 

 

6.1 Načela za delo z učenci priseljenci 

 

Pri načrtovanju dela s priseljenci v skladu z njihovimi pravicami je ključnega pomena, da 

sledimo opredeljenim ciljem za delo z njimi in temeljnim načelom, ki so predstavljena v 

nadaljevanju (prav tam). 

 

 

Načelo odprtosti, avtonomnost in strokovna odgovornost vzgojno-izobraževalnega zavoda in 

strokovnih delavcev v njem 

Naloga strokovnih delavcev šole je, da v skladu z zakoni in predpisi avtonomno odločajo o 

organizaciji in načinu dela z otroki priseljenci, pri čemer ne smejo zanemariti ciljev, ki jih 

morajo pri učencih realizirati. Hkrati morajo skrbeti tudi za ohranjanje njihove lastne kulturne 

identitete. Strokovni delavci v skladu s svojimi izkušnjami in znanjem v letnem delovnem 

načrtu opredelijo in načrtujejo dejavnosti, s katerimi bodo učenci priseljenci dosegli standarde 

znanja.  

 

 

Načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje otrokove 

izvorne kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti 

Pri doseganju tega načela je pomembno, da šola tesno sodeluje s starši otroka priseljenca. 

Šola mora razvijati medkulturno vzgojo in izobraževanje, pri čemer ne sme zanemarjati 

uporabe maternega jezika pri učencu, hkrati pa mora aktivno spodbujati razvoj 

sporazumevalnih zmožnosti v slovenskem jeziku. Strokovni delavci šole imajo pogosto težave 

z razumevanjem maternega jezika učencev priseljencev, zato so premalo zahtevni in se 

zadovoljijo s preveč poenostavljenim znanjem. Da bi rešili to težavo, je pomembno, da 

učitelji z uporabo ustreznih jezikovnih, slikovnih in didaktičnih pripomočkov sproti preverjajo 

razumevanje naučenega. Medkulturno izobraževanje pripomore k aktivni udeležbi učencev 

priseljencev v družbo in povečuje sposobnost sprejemanja in priznavanja različnosti. Zaradi 

razlik, ki se pojavljajo v razredu, je pomembno, da učence navajamo na zavedanje in 

sprejemanje vrednot kot so enakost, demokracija, svoboda, prijateljstvo ter s tem učencem 

priseljencem omogočimo boljšo integracijo. 

 

 

Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja 

Vsaka šola mora, ko sprejme učenca priseljenca, izdelati zanj individualni načrt aktivnosti, v 

katerem so navedene najoptimalnejše oblike in metode dela, s katerimi se učencu omogoči 

uspešna vključitev v šolo in doseganje predpisanih ciljev ter standardov znanja. V 

individualnem načrtu je v skladu z učenčevimi učnimi in drugimi posebnostmi predstavljen 

načrt notranje individualizacije in diferenciacije, program dopolnilnega in dodatnega pouka 

ter način spremljanja realizacije vzgojno-izobraževalnih ciljev. 
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Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov 

izražanja – učenje jezika 

Strokovni delavci morajo hkrati spodbujati učenje in rabo tako jezika učnega okolja kot 

maternega jezika učenca priseljenca v različnih funkcijah in pri različnih dejavnostih. 

 

 

Načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo 

Pomembno pri procesu vključevanja je, da se poleg družine vključijo tudi člani širše 

skupnosti, ki imajo dobre izkušnje in lahko pripomorejo k iskanju učinkovitih poti. Nevladne 

in mladinske organizacije dopolnijo delo učiteljev in strokovnih delavcev šole tako, da 

ponudijo raznovrstne aktivnosti kot oblike učne pomoči, pomoči pri učenju slovenščine in 

obenem nudijo prostore za delo po pouku in možnost aktivnega preživljanja prostega časa. 

Takšne organizacije uspešno sodelujejo tudi s starši, kar pozitivno vpliva na rezultate učenca 

priseljenca. 

 

6.2 Napotki in ideje za učinkovito prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela 

učencem priseljencem in njihovim staršem 

 

6.2.1 Priprava na vključitev 

 

Učencem priseljencem, ki se na novo vključijo v vzgojno-izobraževalni sistem, je potrebno 

zagotoviti prijetno okolje. Pomembno je, da vključimo vse zaposlene in da že predhodno 

seznanimo in pripravimo razred za prihod novega učenca. V Smernicah za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole je podanih nekaj predlogov, kako zagotovimo najbolj optimalen 

sprejem za učenca priseljenca: pripravimo zemljevid sveta, na katerem označimo države, od 

koder prihajajo učenci; na vidnih mestih razstavimo zapise pozdravov v slovenskem jeziku in 

jezikih priseljenih otrok; s sliko opremimo besedne oznake prostorov in posameznih 

predmetov na šoli itd. V procesu vključitve učenca priseljenca morajo biti vsi strokovni 

delavci šole seznanjeni s svojo vlogo in morajo poskrbeti, da so učenci in njihovi starši ob 

prihodu sprejeti in informirani. Strokovni delavci morajo biti pravočasno informirani o novem 

učencu in predhodno seznanjeni s temeljnimi kulturnimi in družbenimi posebnostmi države 

učencev, ki se vključujejo v šolo. Ko učenca vključujemo v razredno skupnost, pripravimo 

različne socialne igre vključevanja in spoznavanja; prek spleta in drugih virov seznanimo 

sošolce z značilnostmi in posebnostmi države učenca priseljenca; učencu omogočimo, da se 

predstavi in tako naveže prvi stik s sošolci itd. (prav tam). 

 

6.2.2 Vključevanje učencev priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja 

 

Šola je v skladu s predpisi dolžna zbrati vse podatke o učencu priseljencu (predznanje, 

posebnosti itd.) in staršem posredovati informacijo o zanje uporabni spletni strani 

www.infotujci.si. Vodstvo šole preveri pravne možnosti za vključitev, ki jih omogoča 

slovenska šolska zakonodaja. V skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju 

izobraževanja mora šola ugotoviti primerljivost znanja in uvrstiti učenca v ustrezen razred. 

Učencem priseljencem, ki nimajo ustreznega znanja slovenščine, šola omogoči 

izpopolnjevanje v znanju slovenščine. Ukrepe za izboljšanje jezikovnih zmožnosti izvaja šola 
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tudi v nadaljevanju izobraževanja ter v skladu z zakoni prilagodi ocenjevanje znanja (prav 

tam). 

 

6.2.3 Obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Individualni načrt aktivnosti 

Oddelčni učiteljski zbor je v sodelovanju s starši dolžen za vsakega učenca priseljenca ob 

vstopu v vzgojno-izobraževalni sistem oblikovati individualni načrt aktivnosti (INA) oziroma 

individualni program (prim. Vižintin, 2013b). Individualni program za posameznega učenca 

je dostopen v elektronski obliki, tako da imajo vpogled vanj vsi učitelji, ki delajo z učencem. 

Individualni program je fleksibilen in mora vsebovati osnovne podatke o učencu, podatke o 

osebi, ki je prva vzpostavila stik z njim, podatke o dosedanjem šolanju, predznanju in 

dosežkih učenca. Poleg tega vsebuje podatke o stopnji znanja slovenskega jezika, v njem so 

predstavljena še močna ter šibka področja učenca ter zapisani podatki o socialni vključenosti 

in o sodelovanju s starši (prim. Kralj, 2010). Učitelj v skladu s standardi znanja načrtuje cilje 

in jih beleži v individualni načrt aktivnosti. Temu sledijo še zapisi o spremljanju dosežkov, 

oblike pomoči in prilagoditve za vsakega posameznega učitelja, ki z učencem dela. Na koncu 

vsebuje še evalvacijo izvedbe individualnega programa, v kateri je predstavljena uspešnost 

realizacije ciljev in predvidenih prilagoditev ter predlogi izboljšav za nadaljnje delo (prav 

tam). 

 

 

Možnost dveletnega prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja 

V INA je poleg zgoraj naštetega pomembno tudi skrbno načrtovanje prilagojenega preverjanja 

in ocenjevanja znanja z vidika razumevanja učnega jezika in nove snovi (prim. Novak idr., 

2012). Od 2008 dalje imajo učitelji v slovenskih šolah zakonsko odobreno možnost 

dveletnega prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja za učence, ki se prvič vključijo v 

slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Za uspešno uresničevanje te možnosti je potrebno 

načrtovati delo v skladu z individualnim programom (prim. Vižintin, 2013b). Avtorica piše, 

da je podatkov o tem, kako učitelji na posameznih šolah uresničujejo ta zakon, zelo malo, in 

ugotavlja, da je možnost dveletnega prilagajanja za enkrat še slabo razvita. 

Gombač idr. (2011) so izvedli raziskavo, kako učitelji v nekaterih osnovnih šolah razumejo 

sistem prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja. Na eni izmed šol imajo učenci 

priseljenci poseben status, t. i. »status tujca«. Učitelji so povedali, da je pravilnik o dveletnem 

prilagajanju sicer nekaj pozitivnega, vendar je preveč splošno zastavljen in ga vsak razume po 

svoje. Težave namreč nastanejo, če dve leti preveč znižujemo standarde znanja in 

pričakovanja, kar lahko v nadaljnjih letih negativno vpliva na uspešnost učenca (prav tam). 

Na isti šoli drugi učitelji navajajo, da dveletno prilagajanje pomeni, da ima učenec priseljenec 

napovedano spraševanje, lahko dobi manj ocen in je ocenjen po delih. Poleg tega ima 

podaljšan čas pisnega ocenjevanja, pri čemer učitelj preveri razumevanje navodil. Če učitelj 

razume njegov jezik, lahko učenec odgovarja v maternem jeziku. Na isti šoli učitelji 

pojasnjujejo, da je ta pravilnik fleksibilen in jim tako glede na potrebe učenca omogočajo tudi 

več kot dveletno podporo oz. prilagajanje (prav tam). Uresničevanje pravilnika dosegajo tako, 

da učence vprašajo osnove, jim pripravijo prilagojene učne liste, omogočijo dodatno razlago 

in po potrebi tudi dopolnilni pouk. Če učenec priseljenec z oceno, ki jo dobi, ni zadovoljen, 

mu je učitelj ne vpiše (prav tam).  
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Na podlagi izvedene raziskave so ugotovili, da učitelji podobno razumejo in uresničujejo 

možnost dveletnega prilagajanja tudi na nekaterih drugih slovenskih šolah (individualni 

program, prilagojeno ocenjevanje s podaljšanim časom reševanja in dodatno razlago itd.), 

medtem ko na eni izmed v raziskavo vključenih šol učiteljica pojasnjuje, da že v osnovi 

diferencirano sestavi preverjanje znanja, tako da si naloge sledijo od lažjih k težjim, in ne 

upošteva posebej prilagojenega ocenjevanja za učence priseljence. 

 

M. Novak idr. (2012) poudarjajo, da je poleg načrtovanja INA in upoštevanja možnosti 

dveletnega prilagajanja pomembno tudi, da šole spodbujajo vključitev učenca priseljenca v 

različne dejavnosti in s tem vplivajo na boljšo socialno sprejetost in razvoj sporazumevalne 

zmožnosti. V skrbi za pozitivno in hitro vključitev v novo okolje spodbujajo tudi 

medvrstniško in medgeneracijsko pomoč in uvajajo mentorstvo (prav tam). 

 

6.2.4 Slovenščina kot učni jezik 

 

Temeljna naloga in dolžnost vseh strokovnih delavcev je skrb za učenje slovenščine učenca 

priseljenca. Šola mora učencu glede na njegove individualne jezikovne zmožnosti in potrebe 

omogočiti prilagojene oblike učenja in poglabljanja znanja slovenščine. Glede na potrebe 

učenca je šola dolžna tudi v nadaljnjih letih omogočiti individualno ali skupinsko pomoč pri 

učenju slovenščine. Učenje in umestitev slovenščine je potrebno začeti izvajati že pred 

vključitvijo učenca v šolo, med in tudi po vključitvi. Pred vstopom v šolo je dobro, da se 

učenca vključi v intenzivni tečaj slovenščine, ob vstopu in med vključevanjem pa je 

pomembno, da mu pripravimo ustrezno učno gradivo, pripomočke in ponazorila; da v pouk 

vključimo obiske knjižnice; da omogočimo skupno branje v šoli, izvedemo predstavitve (da 

učenec javno spregovori – opis osebe, knjige ali slikanice) itd. (prav tam).  

 

6.2.5 Skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev 

 

Ob vključitvi učenca v šolo moramo vzporedno z učenjem slovenščine spodbujati in 

omogočiti učencu priseljencu tudi ohranjanje njegovega maternega jezika. Omogočiti mu 

moramo, da se izraža v maternem jeziku in spodbujati vidnost maternega jezika učencev 

priseljencev na šoli (npr. pozdravi na oglasnih deskah, na vratih ob vstopu v šolo, na spletni 

strani in v šolskih glasilih). Za kakovostno ohranjanje maternega jezika učencev priseljencev 

se spletno povezujemo s šolami iz krajev, od koder učenci prihajajo; skrbimo, da je v šolski 

knjižnici omogočena dostopnost do literature in gradiv v jeziku učenca priseljenca in učencem 

omogočimo opravljanje bralne značke v maternem jeziku (prav tam). 

 

6.2.6 Razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti 

 

Medkulturna vzgoja in izobraževanje zadevata vse prebivalce družbe (prim. Rey-von Allmen, 

2011) in ne predstavljata zgolj izobraževanja za priseljence, kot se v šolah pogosto uporablja 

(prim. Portera, 2011). Medkulturnost ne zadeva le odnosov med različnimi kulturami, temveč 

tudi odnose med pripadniki iste kulture (prim. Rey-von Allmen, 2011). Avtorica pri tem 

opozarja, da je za razvijanje medkulturne vzgoje in izobraževanja potrebna aktivna udeležba 

tako pri izobraževanju učiteljev kot pri poučevanju učencev.  

M. Novak idr. (2012) navajajo, da moramo v okviru sprejemanja učencev priseljencev v novo 

okolje skrbeti za spodbujanje vseh učencev k medkulturni komunikaciji (projektni dnevi, 
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izmenjave med šolami, sodelovanje z nevladnimi organizacijami, prireditve), da se tako čim 

bolj vživijo v položaj priseljenega sošolca ter da mu pomagajo pri učenju in navajanju na 

novo okolje. C. Schanz (2006) ugotavlja, da je od posamezne šole odvisno, ali bo z različnimi 

pristopi (pri pouku in izven njega) in prek sodelovanja s starši razvila spodbudno šolsko 

okolje. M. Novak idr. (2012) poudarjajo, da z izbiro ustreznih metod in oblik dela skrbimo za 

odpravljanje stereotipov in predsodkov in s tem spodbujamo oblikovanje vrednot medkulturne 

vzgoje. Temeljni cilji strokovnih delavcev pri razvijanju medkulturnosti so: navajati učence 

na sprejemanje drugačnosti; razvijati zanimanje za druge kulture in s tem navajati učence na 

kakovostno sobivanje (prav tam).  

 

V prvi točki šestega člena Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (1995) je bila 

prvič uporabljena besedna zveza »medkulturni dialog«. Pomen slednjega se je z leti zelo 

povečal, tako da sta Evropski parlament in Svet Evropske unije razglasila leto 2008 za leto 

medkulturnega dialoga (prim. Vižintin, 2013a). V Beli knjigi Sveta Evrope o medkulturnem 

dialogu (2009) je bil v skladu s tem predstavljen način pospešenega spodbujanja 

medkulutrnega dialoga znotraj Evrope in v povezavi z drugimi državami. Raziskave 

Eurobarometra so pokazale pomembnost in razširjenost medkulturnega dialoga znotraj 

Evrope (prim. Intercultural Dialogue in Europe, 2007). Z vprašanjem, kaj zanje pomeni 

»medkulturni dialog«, so imeli največ težav na Cipru, Malti, v Romuniji, Estoniji in na 

Madžarskem, saj približno polovica vprašanih ni vedela, kaj besedna zveza pomeni. Najmanj 

težav so imeli v Sloveniji, v Luksemburgu in na Portugalskem, kjer približno petina vprašanih 

ni znala opredeliti pomena »medkulturnega dialoga«. Iz rezultatov je razvidno, da je v 

Sloveniji medkulturni dialog postal pomemben del družbe in življenja v njej. 

 

6.2.7 Sodelovanje s starši 

 

Za učinkovito sodelovanje s starši je pomembno, da šola spoštuje njihovo zasebnost, kulturo, 

jezik in vrednote ter da pri komunikaciji z njimi s povratnimi informacijami sproti preverja 

razumljivost in sledenje njihovim sporočilom. Šola pomaga staršem pri izpolnjevanju vpisnih 

dokumentov, tako da jim omogoči prevajalca in jih seznani z njihovimi pravicami in 

dolžnostmi. Staršem predstavi slovenski šolski sistem in jim omogoči, da se vključijo v 

življenje in delo šole. Hkrati jim ponudi tudi možnost učenja slovenščine v okviru za to 

pristojnih institucij. Za uspešno sodelovanje šola organizira različne oblike povezovanja z 

drugimi starši, omogoči vključitev v različne dejavnosti, spodbuja družinsko branje in 

sodeluje pri prevajanju (prim. Novak idr., 2012). 

 

6.2.8 Kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 

 

Šola je pri sprejemanju in delu z učenci priseljenci dolžna zagotoviti stalno izobraževanje 

strokovnih delavcev in jim s seminarji in delavnicami omogočiti strokovno usposobljenost za 

kvalitetno delo (prav tam). 
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7 DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI IN POUK KNJIŽEVNOSTI 
 

»Književnik ima samo enega učitelja: 

to so bralci sami.«  

(Nikolaj Vasiljevič Gogolj) 

 

Slovenščina kot ključni splošnoizobraževalni učni predmet v osnovni šoli omogoča 

oblikovanje celostne identitete posameznika in zmožnost vseživljenjskega učenja (prim. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011). Eno od dveh temeljnih področij pouka 

slovenščine je pouk književnosti, ki ga preučuje posebna didaktika, tj. didaktika književnosti 

(prim. Krakar Vogel in Blažić, 2013). Je ena izmed specialnih didaktik, ki se ukvarja s 

poukom književnosti, njenimi cilji, vsebinami, metodami in samo organizacijo. Didaktika 

književnosti je za temeljni cilj pouka književnosti opredelila »spodbujanje učenčevega 

dejavnega stika/komunikacije z literaturo« (prav tam: 7), ki se uresničuje z branjem 

književnih besedil in komunikacijsko-interpretativnimi dejavnostmi za poustvarjanje besedil. 

Iz tega izhaja sodobno poimenovanje komunikacijski književni pouk, za katerega je značilna 

komunikacija med učencem in besedilom, med učenci in komunikacija med učenci in 

učiteljem (prim. Krakar Vogel in Blažić, 2013). Komunikacijski pouk predstavlja dobro 

izhodišče za razvoj medkulturnega dialoga, ki je pomemben zlasti pri vključevanju učencev 

priseljencev v proces vzgoje in izobraževanja.  

 

Saksida (2008) pojasnjuje, da komunikacijski književni pouk izhaja iz književnih interesov ter 

se tesno povezuje z bralnimi strategijami. Temeljno vprašanje komunikacijskega pouka je, 

katere bralne strategije mora učenec usvojiti, da bo lahko uspešno komuniciral s književnim 

besedilom (prav tam). Osnovno načelo pri tem je: »manj je več«, kar pomeni, da se zaradi 

časovne razpoložljivosti obravnava raje manj ključnih avtorjev in tiste bolj poglobljeno (prav 

tam). Za komunikacijski pouk je značilno, da je učenec aktivno vključen, da vstopa v dialog z 

besedilom in soustvarja besedilno stvarnost. Vloga učitelja pa je, da učence usmerja, jih z 

različnimi dejavnostmi motivira za branje in tako ustvarja bralni dogodek (prav tam). Učitelj 

pri načrtovanju pouka prosto izbira med različnimi oblikami in metodami dela, ki najbolj 

optimalno vplivajo na dosego predpisanih učnih ciljev (prav tam). 

 

 

7.1 Cilji pri pouku književnosti 

 

V skladu s splošnimi cilji iz posodobljenega učnega načrta učenci pri pouku književnosti 

razvijajo zmožnost kritičnega sprejemanja književnih besedil in zmožnost tvorjenja različnih 

besedil. Branje jim omogoča oblikovanje lastne identitete, širjenje obzorij, spoznavanje 

drugih kultur in oblikovanje strpnega odnosa do drugih. Učenci, ki so v stiku s književnimi 

besedili, razvijajo pozitiven odnos do branja, pridobivajo književno znanje in razvijajo vse 

štiri sporazumevalne dejavnosti – branje in poslušanje ter pisanje in govorjenje (prim. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011). 

Didaktika mladinske književnosti navaja tri skupine ciljev: vzgojne, procesne (funkcionalne) 

in izobraževalne, ki se med seboj tesno povezujejo (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Pridobivanje književnega znanja (izobraževalni cilj) pozitivno vpliva na recepcijsko zmožnost 

(funkcionalni cilj), vse skupaj pa vpliva na pomen in vrednotenje branja (prav tam). V okviru 

izobraževalnih ciljev učenec pri pouku književnosti prepoznava komunikacijske situacije pri 

sprejemanju književnosti (vlogo poslušalca in sprejemnika) ter pridobiva 
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literarnozgodovinska in literarnoteoretična znanja (prav tam). Ključni funkcionalni cilj je 

usposobiti učence za »ustvarjalno komunikacijo z literarnim besedilom« (prav tam: 26). 

Uresničevanje tega cilja zajema razvite naslednje temeljne zmožnosti:  

 oblikovanje domišljijskočutne predstave prostora, oseb in dogajanja;  

 identifikacija z besedilom;  

 zaznavanje pripovedne strukture, značaja književnih oseb, perspektiv, razpoloženja in 

avtorja;  

 razumevanje in doživljanje besedilne stvarnosti;  

 preklop med objektivnostjo in subjektivnostjo;  

 povezovanje motivov v temo; 

 prepoznavanje literarne forme (prim. Kordigel Aberšek, 2008).  

 

Učenci ob koncu 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja skladno s cilji iz učnega načrta 

razvijejo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil, tako da 

povedo, o čem besedilo govori, primerjajo in vrednotijo besedila med seboj, navedejo glavne 

književne osebe, poiščejo podobnosti in razlike med njimi, določijo kraj in čas dogajanja, 

izražajo mnenje o besedilu, poglabljajo prvotno doživetje, interpretativno berejo itd. Učenci 

so se ob koncu triletja zmožni vživeti v književno osebo, tako, da govorno ali pisno izrazijo 

lastno čutnodomišljijsko predstavo književne osebe. Zmožnost razumevanja dogajanja in 

teme učenci pokažejo tako, da odgovarjajo na vprašanja o besedilu, v pravilnem zaporedju 

obnovijo književno dogajanje, tvorijo različna besedila itd. (prim. Program osnovna šola. 

Slovenščina. Učni načrt, 2011). 

 

Najvišji cilj, h kateremu je usmerjen celoten pouk književnosti, je vzgojni cilj, ki stremi k 

temu, »da bo človek rad bral, da bo cenil literaturo, da mu bo branje vir estetskega in 

vsestranskega užitka, skratka, da mu bo ukvarjanje z literaturo vir ugodja« (Kordigel Aberšek, 

2008: 30). Številni strokovnjaki pišejo o tem, da ravno navada branja književnih besedil 

predstavlja realno možnost za ohranjanje vseživljenjske pismenosti (prim. Grosman, 2004). 

 

7.2 Faze šolske interpretacije besedila 

 

Prvi korak predstavlja uvodna motivacija, ko učenec prvič vstopi v stik z besedilom. Zanjo je 

značilno, da bralca s pomočjo predbralnih strategij pripeljemo v bližino besedila in da 

vplivamo na njegova čustva in predstave, tako da v njem vzbudimo zanimanje oziroma 

vzpostavimo pričakovanje o besedilu, ki ga bo bral. Uvodne motivacije delimo na jezikovne 

(besedne, predstavne, zgodbene, izkušenjske in medbesedilne) ter nejezikovne. Naslednja, 

kratka faza, se imenuje premor pred branjem ali poslušanjem in zahteva od učencev, da se 

umirijo in pripravijo na poslušanje besedila. Sledi napoved besedila z lokalizacijo, ki zajema 

kratko predstavitev avtorja, naslov dela in književne vrste ter umestitev besedila. Naslednja 

faza je interpretativno branje. Postavi se temeljno vprašanje, kdo (učenec ali učitelj) in kako 

(tiho ali glasno) naj bere. Pravega odgovora ni, vendar je pri izbiri bralca najbolj smiselno 

upoštevati zahtevnost besedila, ki ga beremo. Sledi premor po branju ali poslušanju. Učenci 

v tej fazi uredijo svoje misli in doživetja. Osrednja faza je pogovor o besedilu. Učenci 

vstopajo v dialog z besedilom in razvijajo svoje bralne strategije. Sledi ponovno branje ali 

poslušanje in na koncu raznolike poustvarjalne nove naloge, za katere je značilno, da učenci 

poglabljajo literarnoestetsko doživetje (prim. Saksida, 2008).  
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Poustvarjalne dejavnosti 

 

Poustvarjanje, ki sodi med cilje pouka književnosti, pozitivno vpliva na poglobljeno 

dojemanje književnega besedila. Učenec ob poustvarjanju književnega besedila (prim. 

Kordigel Aberšek, 2008):  

 razvija domišljijske in recepcijske zmožnosti ter 

 poglablja literarnoestetsko doživetje obravnavanega književnega besedila.  

 

Saksida (2008) v svojem delu priporoča, da nove ustvarjalne in poustvarjalne naloge 

ponudimo učencem v sklepni fazi obravnave besedila. Predstavil je primere dejavnosti, ki jih 

lahko izvedemo za uspešno dosego ciljev poustvarjanja: 

 glasno poustvarjalno branje z izražanjem lastnega razumevanja sporočilnosti; 

 vživljanje v književno osebo; 

 risanje dogajalne premice, kot odraz razumevanja zgodbe; 

 tvorjenje besedila po vzorcu oziroma posnemanje ustvarjalnega postopka; 

 nadaljevanje, dopolnjevanje, preoblikovanje zgodbe; 

 povezovanje besedila s stripi, risankami, filmi; 

 dramatizacija; 

 ilustriranje besedila in glasbeno poustvarjanje; 

 ustvarjalne »razredne predstave« ali kakšnega drugega dogodka; 

 pravljični projekt, spoznavanje ljudskega izročila in posnemanje pravljičnega tona; 

 primerjanje besedil in pogovor o branju; 

 obisk knjižnice in seznanitev z bralno značko kot dodatno dejavnostjo.  

 

7.3 Didaktični pristopi pri pouku književnosti 

 

Osrednje vprašanje, ki si ga postavljamo pri pouku književnosti je, kako pomagati učencu 

oziroma kakšne pristope uporabiti, da bo dosegel zastavljene cilje in bo ob stiku z besedilom 

celovito doživljal književno besedilo (prim. Grosman, 2004).  

Zavedati se moramo razvojnih in drugih razlik med učenci, zato je težko govoriti o nekih 

splošnih pravilih in nasvetih, ki bi najbolje vplivali na vse učence pri razvijanju bralne 

zmožnosti (prav tam). Dejstvo je, da moramo prilagajati pouk in delo posameznim učencem, 

med drugim tudi priseljencem, ki jih je v našem šolskem sistemu vse več.  

Avtorica opozarja, da moramo pouk književnosti načrtovati stopenjsko in sistematično. To 

pomeni, da moramo pri načrtovanju pouka upoštevati razvojno in bralno stopnjo, na kateri se 

posamezni učenec nahaja. V skladu s tem izbiramo ustrezne ter predvsem raznolike metode in 

oblike dela, primerna besedila in opredelimo časovne okvire (prav tam).  

 

7.3.1 Metoda branja v nadaljevanjih 

 

V svoji raziskavi sem izvedla metodo branja v nadaljevanjih, za katero je značilno branje ali 

pripovedovanje daljših proznih besedil (prim. Kordigel Aberšek, 2008). Na začetku je 

pomembno, da izberemo ustrezno literarno delo, ki za učence ni prezahtevno, niti preveč 

enostavno, tako da bodo ves čas ostali motivirani za branje. Glede na namen in učne cilje 
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mora učitelj izbrati ustrezno književno delo. Pri izbiri si lahko pomagamo s seznamom del, ki 

je naveden v učnem načrtu za vsako vzgojno izobraževalno obdobje posebej (prav tam).  

Avtorica poudarja, da je pomembno, da so termini za branje čim bolj pogosti in da so učenci 

seznanjeni, kdaj se bodo prihodnjič srečali z obravnavanim besedilom. Učenci iz spomina 

prikličejo vsebino prejšnjih branih poglavij in se tako pripravijo za sprejemanje novega 

poglavja v knjigi. Na enem srečanju po navadi preberemo eno ali dve poglavji, ki jim nato 

sledijo naloge za preverjanje razumevanja in naloge poustvarjanja (prav tam).  

Za uspešno branje daljših književnih besedil je pomembno, da na začetku učencem bere 

učitelj, kasneje pa vse manj in da postane branje dejavnost učencev. Lahko pa se za boljšo 

bralno motivacijo učitelj in učenec med branjem tudi izmenjujeta (prav tam).  

 

Metoda branja v nadaljevanjih omogoča učencem, da prek različnih učnih strategij razvijajo 

branje, poslušanje, razumevanje poustvarjanje in vrednotenje književnega besedila, tako da 

povedo, o čem besedilo govori, navedejo glavne književne osebe ter določijo kraj in čas 

dogajanja itd. Učenci so se ob koncu triletja med drugim zmožni vživeti v književno osebo, 

odgovarjajo na zastavljena vprašanja o besedilu in so v pravilnem časovnem zaporedju 

sposobni obnoviti književno dogajanje (prim. Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 

2011). 

 

7.4 Uspešno vključevanje učencev priseljencev pri pouku književnosti 

 

Učenci priseljenci se ob vstopu v novo okolje srečajo s številnimi spremembami, med 

katerimi velja izpostaviti eno temeljnih, to je prvi stik s slovenskim jezikom. Kot pojasnjuje M. 

A. Vižintin (2013b), je naša naloga pri tem, da učencem omogočimo spodbudno okolje za 

branje v slovenskem jeziku, pri čemer pa ne smemo pozabiti na ohranjanje njegovega 

maternega jezika. Šele oba skupaj namreč pomembno prispevata k razvoju bralne in drugih 

pismenosti (prim. Vižintin, 2009a).  

 

Pri poučevanju slovenščine kot drugega jezika se učitelji pogosto ukvarjajo z vprašanjem, kaj 

ponuditi učencem, ki prvič vstopajo v stik z besedilom v slovenskem jeziku. Kot prvo je 

pomembno, da jim čim prej ponudimo branje slovenske literature in da jih navdušimo za 

branje. Ključni element pri izboru besedila je, da bo učenec ob njem motiviran. Za začetnike 

je pomembno, da izbiramo krajša besedila z enostavnim besediščem in ilustracijami (prim. 

Vučajnk, 2012). Za nekoliko starejše učence pa Š. Čekada Zorn (2011) predlaga obravnavo 

književnih besedil, v katerih kot glavni lik nastopa imigrantski najstnik ali mladi begunec. 

Temeljni cilji, ki jih želi z obravnavo takšnega dela doseči so: učenje o priseljencih ali 

beguncih ter vživljanje v glavni lik in razmišljanje o njihovem počutju, problemih, s katerimi 

se srečujejo ob vstopu v novo državo, pogovor o nesprejetosti idr. (prav tam).  

 

Da pa se bodo ti učenci počutili čim bolj sprejeti in zaželeni v novem okolju in kulturi, 

nikakor ne smemo pozabiti na njihovo pravico do ohranjanja maternega jezika in kulture. M. 

A. Vižintin (2010) je raziskovala, na koliko osnovnih šolah po Sloveniji v skladu s svojimi 

zmožnostmi dejansko izvajajo pouk maternega jezika in kulture in s tem pomembno vplivajo 

na razvoj medkulturnega dialoga. Rezultati raziskav so pokazali, da je vsako leto med letoma 

2007 in 2009 okoli dvesto šol zaprosilo za financiranje pouka slovenščine kot drugega jezika 

in le osem šol je v šolskem letu 2008/09 za učence priseljence izvajalo prav tako uzakonjen 

pouk maternega jezika in kulture (prav tam). M. A. Vižintin (2009b) se sprašuje, zakaj je ta 

številka tako majhna, še posebej, če se zavedamo, da predstavljajo razvite sporazumevalne 

zmožnosti v maternem jeziku osnovo za učenje drugih jezikov.  
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Avtorica v drugem članku navaja, da je »[c]ilj učenja maternega jezika pri otrocih priseljencih 

razvijanje sporazumevalne zmožnosti v več jezikih, pri otrocih večinskega prebivalstva pa 

spodbujanje strpnosti in spoštovanje drugačnosti« (Vižintin, 2009b: 79). Tudi Tabors (1997, v 

Rutar 2014) pojasnjuje, da je ohranjanje prvega jezika pomembno predvsem zato, ker so 

učenci kognitivno, jezikovno in čustveno povezani z njim in s svojo kulturo.  

 

M. A. Vižintin (2009c) v nadaljevanju piše o tem, da je za uspešno integracijo učencev 

priseljencev potrebno razvijati medkulturno okolje in medkulturno zmožnost vseh otrok. 

Slednje lahko odlično uresničujemo pri dvojezičnih urah slovenščine.  

M. A. Vižintin (2013a) opisuje primere slovensko-albanskih in slovensko-makedonskih 

dvojezičnih učnih ur. Učitelji, zajeti v raziskavo, so povedali, da imajo največ težav ravno z 

albansko govorečimi otroki. Avtorica pojasnjuje, da so učenci v okviru teh ur predstavljali 

svoj jezik in kulturo ter od sošolcev spoznavali druge jezike in kulture. Osrednji cilji pouka so 

bili predvsem, da učenci vzpostavijo medsebojni stik in s tem pripomorejo k uspešni 

integraciji učencev priseljencev, k razvoju medkulturnega okolja in medkulturnih zmožnosti 

(prav tam).  

M. A. Vižintin (2009c) za dosego slednjih ciljev predlaga, da se pri pouku književnosti 

obravnavajo takšna umetnostna besedila, ki tematizirajo preseljevanje, in se tako učenci tudi 

na posredni način spoznavajo z migracijskimi procesi, drugimi navadami in verami ter 

razmišljajo o tem, kako so priseljenci sprejeti v naši družbi, kateri predsodki jih spremljajo in 

s katerimi težavami se srečujejo ob vstopu v novo okolje.  

 

V okviru pouka književnosti je pomembno, da poleg zgoraj naštetega učencem priseljencem 

omogočimo, da berejo tudi v svojem jeziku (prim. Vižintin, osebna komunikacija, 9. 10. 

2014). V nasprotnem primeru učenci začutijo, da njihov jezik ni cenjen, ker se ga pri pouku 

ne spodbuja (prim. Rutar, 2014). Avtorica pojasnjuje, da zagotavljanje večjezičnega učnega 

okolja in poučevanja predstavlja enega izmed temeljev za doseganje inkluzije in upoštevanje 

raznolikih potreb vseh učencev, zato je tudi pri pouku književnosti pomembno, da posegamo 

po večjezičnih gradivih (slikanicah), ki na svojevrsten način dokazujejo in opozarjajo na »že 

obstoječe sobivanje različnih jezikovnih, etičnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji« (prim. 

Vižintin, osebna komunikacija, 9. 10. 2014).  
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8 ZAKONSKO OPREDELJENA UPORABA SLOVENŠČINE 

IN SKRB ZA PRISELJENCE 
 

V skrbi za čim bolj optimalno in zakonsko ustrezno rabo slovenščine pri vključevanju 

učencev priseljencev v proces vzgoje in izobraževanja so slovenski uradni organi v zakonih, 

predpisanih za državljane Slovenije, opredelili tudi prilagoditve oz. pravice priseljencev, 

tujcev in drugih pri uvajanju in rabi slovenskega jezika. M. A. Vižintin (2013a) pojasnjuje, da 

so v Sloveniji s prenovo zakonodaje in sprejetjem temeljnih dokumentov začrtali temelje za 

razvoj medkulturnosti v šolskem sistemu in s tem vplivali na izboljšanje sistema vključevanja 

učencev priseljencev.  

 

8.1 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

 

Eden izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanje je zagotavljanje enakih možnosti za 

vsakega posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, vero, narodnost ter 

duševno in telesno sestavo. Hkrati pa tudi pomoč in spodbujanje posameznikov oziroma 

skupin, učencev priseljencev, učencev, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij in učencev s 

posebnimi potrebami (prim. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

2011). V skrbi za uspešno vključevanje učencev priseljencev je pomemben tudi cilj, ki 

narekuje, da je potrebno razumeti in sprejemati različnost, spoštovati drugačnost, sodelovati z 

drugimi in vzgajati za medsebojno strpnost (prav tam). 

 

8.2 Osnovnošolska zakonodajna izhodišča 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I) (2013, 8. člen) 

zagotavlja učencem priseljencev v Republiki Sloveniji pravico do pouka slovenskega jezika in 

kulture, v sodelovanju z državami izvora pa tudi pravico do učenja njihovega maternega 

jezika in kulture. 10. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 

(ZOsn-I) (2013: 3) ne govori več o pravici do pouka slovenščine ali do pouka maternega 

jezika, temveč pravi, da »[o]troci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in 

prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja 

pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije«. Učencu priseljencu se lahko med 

šolskim letom v dogovoru s starši prilagodi način in čas ocenjevanja, število ocen idr. Poleg 

tega je učencem priseljencev ob vključitvi v vzgojno-izobraževalni proces omogočeno 

dveletno prilagojeno ocenjevanje (prim. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013, 15. člen). Učenci priseljenci lahko v šolskem 

letu, ko so prvič vključeni v slovensko osnovno šolo, napredujejo v naslednji razred, tudi če 

so neocenjeni iz posameznih predmetov (prim. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

osnovni šoli, 2013, 69. člen). 

 

8.3 Ustava Republike Slovenije 

 

11. člen slovenske ustave narekuje, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, z izjemo 

dvojezičnih območij, na katerih sta uradna jezika poleg slovenščine tudi italijanščina ali 
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madžarščina. Poleg tega pa 61. in 62. člen državljanom, ki jim slovenščina ni materni jezik, 

priznavata pravico do svobodnega izražanja narodne pripadnosti, gojenja lastne kulture in 

uporabe svojega jezika ter pisave. Priseljenci, tujci in drugi imajo tako po zakonu pravico, da 

pred državnimi in drugimi javnimi organi v skladu z zakonom uporabljajo svoj jezik in pisavo 

(prim. Ustava Republike Slovenije, 2013).  

 

8.4 Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS) 

 

1. člen: Uvodna določba 

Uradni jezik v Republiki Sloveniji je slovenščina. V njem poteka sporazumevanje na vseh 

področjih javnega življenja, razen na območjih manjšin, kjer je poleg slovenščine uradni jezik 

tudi madžarščina ali italijanščina (prim. ZJRS, 2004). 

 

5. člen: Raba slovenščine pri uradnem delovanju 

V 5. členu zakona je predpisana raba slovenščine pri uradnem delovanju, z izjemo, kadar je 

udeleženec tuja fizična oseba. V tem primeru so v skladu z zakonom uradni organi poleg 

slovenščine dolžni uporabljati tudi tuji jezik (prav tam). 

 

12. člen: Raba slovenščine v vzgoji in izobraževanju 

Vzgoja in izobraževanje na območju Republike Slovenije potekata v slovenščini. V skladu s 

področnimi predpisi je poleg slovenščine dovoljena raba tujih jezikov (prav tam). 
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9 DIDAKTIČNI PRISTOPI 
 

»Nič ni bolj neenakega, 

kot je enaka obravnava neenakih.« 

(Brandwein) 

 

9.1 Učna diferenciacija in individualizacija 

 

V sodobni družbi postaja znanje vse večja vrednota, zato je pomembno, da že v šolskih 

klopeh prilagodimo delo in učenje sposobnostim posameznih učencev in jim tako omogočimo 

optimalno dosego ciljev in standardov znanja (prim. Strmčnik, 1993). Avtor je v svoji knjigi 

zapisal, da je potrebno šolanje notranje diferencirati in individualizirati, kajti le tako lahko 

upoštevamo vse večje in številčnejše učne ter druge razlike med učenci. Kasneje so se potrebe 

po diferenciaciji in individualizaciji pouka pojavile skladno z izidom Bele knjige o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011), v kateri je zapisano, da moramo vsem otrokom 

zagotoviti možnosti za načrtno pridobivanje znanj in razvijanje potencialov ter hkrati 

upoštevati individualne razlike in posebnosti otrok. Kot odgovor na to je bilo zapisano, da je 

potrebno razvijati diferenciacijo in individualizacijo ter načrtovati organizacijske in 

didaktične prilagoditve, ki bodo čim bolj optimalno vplivale na usvajanje znanja in uspešen 

zaključek šolanja (prav tam).  

 

V preteklosti se je najprej pojavila potreba po diferenciaciji, to je prilagajanju pouka razvojni 

stopnji učencev in upoštevanje postopnosti pouka. Diferenciacija je organizacijska 

sprememba oz. prilagoditev pouka, po kateri se učence glede na učne in druge razlike usmeri 

v občasne ali stalne ter homogene ali heterogene učne skupine. Ta razvrstitev naj bi učencem 

omogočala, da v skladu s svojimi sposobnostmi dosežejo čim višje rezultate in da se skladno s 

tem poveča njihova uspešnost (prim. Strmčnik, 1993). Bistvo diferenciranega pouka je, da ob 

upoštevanju različnih učnih potreb posameznikov približamo učenje vsem učencem, tako da 

se lahko pri doseganju ciljev oprejo na svoja močna področja (prim. Heacox, 2002). 

Diferenciacija določa prilagoditev pouka na tej stopnji, da se posameznim diferenciranim 

skupinam prilagajajo cilji, vsebine, metode in oblike dela (prim. Strmčnik, 1993). D. Heacox 

(2002) je izpostavila temeljne napotke za uresničevanje takšnega pouka: 

 oblikovanje smiselnih nalog, ki bodo spodbujale učence za delo; 

 načrtovanje učnih dejavnosti v skladu s potrebami učencev; 

 prilagajanje obsega vsebin ter raznolika uporaba oblik in metod dela; 

 upoštevanje učencev – njihov interes za delo in učne potrebe; 

 priprava spodbudnega učnega okolja za uspešno dosego ciljev; 

 uskladitev ciljev in standardov znanja z zmožnostmi posameznega učenca. 

 

Individualizacija se od diferenciacije loči v tem, da individualizacija upošteva učne in druge 

posebnosti vsakega učenca in s tem predstavlja najdoslednejšo obliko diferenciacije. 

Diferenciacija in individualizacija se načeloma pojavljata skupaj, vendar je za 

individualizacijo potrebna najprej diferenciacija pouka, zato lahko diferenciacijo opredelimo 

kot širši pojem od individualizacije. Za individualizacijo je torej značilno, da se pouk in delo 

v razredu posameznim učencem še bolj individualno, ne več zgolj skupinsko (diferenciacija), 

prilagodita. Individualizacija zahteva od šole in učiteljev, da učenje čim bolj prilagodijo 
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individualnim zmožnostim, posebnostim in učenčevim potrebam in da hkrati odkrivajo, 

spoštujejo in razvijajo razlike, ki jih zaznajo pri posameznih učencih (prim. Strmčnik, 1993). 

 

9.2 Oblike diferenciacije in individualizacije v osnovni šoli 

 

V Zakonu o osnovni šoli, Neuradno prečiščeno besedilo (2008, 40. člen) so v sklopu o 

organizaciji pouka opredeljene oblike diferenciacije, ki se izvajajo v osnovni šoli. 

 

1. Notranja diferenciacija in individualizacija 

Izvaja se v vseh razredih osnovne šole. Pouk in druge oblike dela se organizirajo in 

prilagodijo glede na zmožnosti posameznih učencev. Poteka znotraj razreda, pri čemer učenci 

niso razdeljeni v posebne skupine (prav tam).  

Kljub temu, da učenci delajo v heterogenih učnih skupinah, se upoštevajo individualne 

zmožnosti in potrebe učencev, ki se zadovoljujejo s pomočjo individualizirane učne pomoči in 

drugih učnih ukrepov (prim. Strmčnik, 1993).  

 

2. Fleksibilna diferenciacija in individualizacija 

Izvaja se v homogenih učnih skupinah kot nivojski pouk pri slovenščini, matematiki in tujem 

jeziku. Učenci so porazdeljeni v tri skupine glede na učno uspešnost. Namen fleksibilne 

diferenciacije je utrjevanje in ponavljanje oziroma poglabljanje in razširjanje učne snovi. 

Izvajanje te oblike diferenciacije ni obvezno. Izvaja se lahko le pri določenem ali pri vseh 

predmetih v 4., 5., 6. in 7. razredu (prim. Zakon o osnovni šoli, Neuradno prečiščeno besedilo, 

2008, 40. člen). 

 

Strmčnik (1993) pojasnjuje, da ta oblika združuje notranjo diferenciacijo in individualizacijo 

z nekaterimi sestavinami zunanje diferenciacije. Zanjo je značilna večja fleksibilnost ciljev in 

vsebin, prepletanje različnih (heterogenih in homogenih, večjih in manjših) skupin ter delno 

organizacijsko, prostorsko in časovno ločevanje učencev določenega razreda (prim. Strmčnik, 

1993). 

 

3. Zunanja diferenciacija  

Izvaja se v 8. in 9. razredu osnovne šole pri pouku slovenščine, matematike in tujega jezika. 

Pouk se lahko organizira na različne načine: z razporeditvijo učencev v učne skupine; s 

sočasnim poučevanjem dveh učiteljev; kot nivojski pouk ali kot kombinacija različnih oblik 

diferenciacije (prim. Zakon o osnovni šoli, Neuradno prečiščeno besedilo, 2008, 40. člen). 

 

Strmčnik (1993) navaja, da je bistvo zunanje diferenciacije to, da so učenci določenega 

razreda ves čas porazdeljeni v različne učne skupine glede na njihove učne zmožnosti (prim. 

Strmčnik, 1993). 
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9.3 Personalizacija 

 

Opredelitev pojma 

Personalizacija je ena izmed učinkovitih tehnik poučevanja, ki izboljša učenje in spodbuja 

pozitivni razvoj učenca. Zanjo je značilno, da se izobraževalni sistem prilagodi učencu in ne 

učenec sistemu. Za razliko od individualizacije učenec sam usmerja svoje učenje in je pri tem 

aktiven. Pri personalizaciji gre za to, da govorec, v našem primeru učenec, predstavi besede 

namesto v zbornem, v pogovornem jeziku. S tem želimo, da je učenec aktivno vključen in si 

prizadevamo, da bi čim bolj dojel sporočilo poučevanja. Zlasti pri individualnem pouku, ko 

smo učencu socialno blizu, mu v določenem trenutku lahko dovolimo, da prevzame 

pogovorni slog in pri izražanju uporabi besedi »jaz« in »ti« (prim. The Nature of Learning, 

Using Research to Inspire Practice, 2010). Tudi ugotovitve raziskave so pokazale, da so 

učenci uspešnejši in bolj motivirani za procesiranje snovi, kadar namesto zbornega uporabijo 

pogovorni jezik (prav tam). 

 

Personalizirana učna okolja 

To so strukturirana in dobro načrtovana učna okolja, ki so v največji meri prilagojena 

individualnim razlikam učencev. Personalizirana učna okolja so zaradi individualno 

prilagojenega dela koristna tako za učno uspešnejše učence kot tudi za učno šibkejše. Učenci 

v personaliziranih okoljih imajo lastnim sposobnostim prilagojeno delo, z upoštevanjem 

različnega tempa in z ustrezno mero podpore, ki jo potrebujejo. Obenem pa je za ta okolja 

značilno, da dobijo podrobne povratne informacije o lastnem napredku, kar spodbudno vpliva 

na njihove dosežke in motivacijo za delo (prav tam).  
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10 FORMATIVNO SPREMLJANJE UČENČEVEGA 

NAPREDKA 
 

Sprotno ali formativno preverjanje (spremljanje) učnega procesa »je namenjeno individualni 

podpori in usmerjanju učenca pri uresničevanju individualnega vzgojno-izobraževalnega 

načrta« (prim. Komljanc, 2009, v Nolimal, 2013: 302). Njegov namen je zbiranje in dajanje 

informacij za čim učinkovitejšo izvedbo pouka in učenja (prim. Marentič – Požarnik, 2000, v 

Žinko in Novak, 2013). Formativno spremljanje poteka kot sprotno opazovanje celotnega 

učnega procesa, vodenje učenca k napredku in skrbna pripravljenost učitelja za odpravljanje 

šibkosti v znanju (prim. Komljanc, 2008, v Žinko in Novak, 2013). M. Frančič (2013: 304) 

ugotavlja, »da ni pomemben samo končni rezultat (bodisi učenja, bodisi branja), veliko 

pomembnejša je pot, po kateri učenec pride do rezultatov oziroma ciljev«. V nadaljevanju 

piše o tem, da je pomembno, da se s posameznikom pogovarjamo o načrtovanju branja, o 

branju, da ga poslušamo, po potrebi usmerjamo in motiviramo za dosego pričakovanih 

rezultatov (prim. Frančič, 2013). Individualni pogovori med učencem in učiteljem omogočajo 

učencu, da razmišlja o svojem učenju in so v pomoč učitelju pri spremljanju njegovega učenja 

(prim. Godinho, 2008, v Frančič, 2013).  

 

Formativno spremljanje učenja poteka na treh stopnjah. Prvo je ugotavljanje predznanja 

oziroma izhodiščnega stanja ter opredelitev učnih potreb, tj. področij, ki jih želimo pri 

učencu izboljšati. Vloga učitelja pri tem je, da odkrije učenčeva močna in šibka področja, 

zazna njegove težave in v skladu s temi spoznanji načrtuje delo tako, da bo učenec dosegal 

zastavljene cilje (prim. Žinko in Novak, 2013). Druga stopnja spremljanja zajema natančno 

opredelitev učnih ciljev in z njimi povezanih vsebin ter procesov učenja. Ta faza vključuje 

tudi refleksije učenca, ki kot oblika sprotnih povratnih informacij predstavljajo pomembno 

izhodišče pri načrtovanju nadaljnjega dela (prim. Nolimal, 2013). Tretjo stopnjo formativnega 

spremljanja učenja predstavlja predstavitev učnih dosežkov učenca (zbirka vsega, kar je 

učenec v določenem obdobju ustvaril). Na podlagi pregledanih izdelkov se nato ponovno 

načrtujejo koraki, kjer se omenjene tri stopnje formativnega spremljanja ponovijo in uskladijo 

z učenčevim trenutnim znanjem (prav tam). 
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11 METODOLOGIJA 
 

11.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namena raziskave 

 

Vzgoja in izobraževanje sta prva pomembna mejnika, ki omogočata uspešen osebni razvoj 

vseh priseljenih in njihovo vključitev v novo kulturo (prim. Novak idr., 2012). Težave in 

nejasnosti se pojavljajo tudi pri pravicah do učenja maternega jezika otrok priseljencev (prim. 

Vižintin, 2009b). Zakon o osnovni šoli obravnava pravice otrok migrantov pri vključevanju v 

slovenski šolski sistem – učenec ima dve leti po vstopu v slovenski šolski sistem status 

priseljenca in v skladu s tem pravico do ohranjanja maternega jezika in po potrebi dodatnega 

tečaja slovenskega jezika (prim. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 

2013). Tabors (1997, v Rutar 2014) pojasnjuje, da je ohranjanje prvega jezika pomembno 

predvsem zato, ker so učenci kognitivno, jezikovno in čustveno povezani z njim in s svojo 

kulturo.  

 

Ohranjanje maternega jezika v skladu s fazami šolske interpretacije besedila spodbujamo tudi 

pri pouku književnosti, ker v nasprotnem primeru učenci začutijo, da njihov jezik ni cenjen. 

Uro branja načrtujemo po zaporednih korakih, ki vključujejo uvodno motivacijo, premor pred 

branjem/poslušanjem, branje/poslušanje, premor po branju/poslušanju, pogovor o besedilu in 

naloge za poustvarjanje (prim. Saksida, 2008).  

Raziskovalni problem oziroma naloga, ki sem si jo zastavila na začetku svojega dela, je bila 

izdelati didaktični pristop, individualno delo, s pomočjo katerega bo učitelj pri učencu 

priseljencu razvijal:  

 motivacijo za branje/poslušanje,  

 razumevanje prebranega/slišanega in  

 interes za poustvarjanje književnega besedila (tj. pravljica v nadaljevanjih) v 

slovenskem jeziku. 

 

Z raziskavo sem želela pri učencu priseljencu pozitivno vplivati na njegovo motivacijo za 

branje/poslušanje, na njegovo razumevanje in na interes za poustvarjanje po 

prebranem/slišanem besedilu ter ga navajati na samostojno branje.  

Na podlagi ugotovitev različnih avtorjev sem se odločila, da razvijem didaktični pristop za 

delo z učencem priseljencem, ki bo pozitivno vplival na njegov napredek z vidika zanimanja 

za branje književnih besedil v slovenskem jeziku.  

Raziskave na omenjenem področju so pokazale, da slovenski učitelji nimajo zadostnega 

znanja za poučevanje tovrstne ciljne skupine (prim. Grosman in Pečjak, 2004, v Pečjak idr., 

2006). V drugi raziskavi (prim. Vižintin, 2010) se je pokazalo, da je v šolskem letu 2008/09 le 

osem slovenskih osnovnih šol spoštovalo osnovno pravico priseljencev do učenja maternega 

jezika, ki bistveno vpliva na razvoj branja. Avtorica na podlagi tega ugotavlja, da je v 

slovenskih osnovnih šolah storjeno premalo za uspešno vključitev učencev priseljencev.  

V skladu s slednjo ugotovitvijo sem ure z učencem načrtovala tako, da sem ohranjala tudi 

njegov materni jezik in kulturo. Učenca sem spodbujala, da pove, kako določene stvari 

poimenujejo v albanščini, kako se predstavi itd. Učencu sem z vključevanjem njegovega 

jezika želela dati občutek, da cenim njegov jezik in kulturo.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Andrejka Štimpfel, magistrsko delo 

37 

11.2 Cilji raziskave 

 

Glede na opredelitev raziskovalnega problema sem si zastavila naslednje cilje: 

 Razviti in preizkusiti didaktični pristop pri pouku književnosti za delo z učencem 

priseljencem, s čimer želim vplivati na to, da bo učenec motiviran za 

branje/poslušanje, da se bo branja loteval z zanimanjem, da bo razumel vsebino 

prebranega/slišanega in da bo imel interes za poustvarjanje književnega besedila v 

slovenskem jeziku.  

 

 Pri učencu priseljencu spodbuditi zanimanje za samostojno izbiro in branje književnih 

besedil v slovenskem jeziku.  

 

11.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti:  

1. Ali bo uporabljeni didaktični pristop pozitivno vplival na učenčevo motivacijo za branje in 

poslušanje književnih besedil v slovenskem jeziku? 

2. Ali bo učenec priseljenec po intenzivnem individualnem delu razumel prebrano ali slišano 

književno besedilo v slovenskem jeziku? 

3. Ali se bo pri učencu priseljencu po intenzivnem individualnem delu povečal njegov interes 

za poustvarjanje književnega besedila v slovenskem jeziku? 

4. Ali se bo pri učencu priseljencu po obdobju trimesečnega intenzivnega branja pokazal 

napredek z vidika zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku? 

 

11.4 Osnovna raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

 

V raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno neeksperimentalno 

metodo. Izdelala in preizkusila sem didaktični pristop v slovenskem jeziku, s pomočjo 

katerega bo učitelj pri učencu priseljencu razvijal motivacijo za branje/poslušanje, 

razumevanje prebranega/slišanega ter interes za poustvarjanje književnega besedila (tj. 

pravljica v nadaljevanjih).  

 

Vzorec 

V raziskavo sem vključila učenca priseljenca, ki obiskuje 3. razred osnovne šole in ima s tem 

točno določene, za mojo raziskavo pomembne izkušnje in značilnosti. Vzorec je 

neslučajnostni, izbran namensko, glede na potrebe raziskave. Učenec, ki mu slovenščina ni 

materni jezik, prihaja iz države Kosovo, v Sloveniji živi drugo leto in je tako drugo leto 

vključen v slovenski izobraževalni sistem, kar pomeni, da ima status učenca priseljenca. 

Njegova učiteljica mi je povedala, da je učenec učno šibkejši, izrazite učne težave ima zlasti 

pri jeziku – ne razume vseh besed v slovenščini, velik primanjkljaj ima na področju branja in 

razumevanja prebranega/slišanega. Zlasti ne razume prenesenih pomenov besed, tako da pri 

razlagi potrebuje dodatna ponazorila. Učenec je učno šibkejši tudi na področju pisanja – 
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potrebuje spodbudo, stalen nadzor, sprotno opominjanje in popravljanje slovničnih napak. 

Učenec bere v slovenskem jeziku nerazumljivo, tiho in počasi. Njegovega branja v albanščini 

nisem preverjala, ker ne znam jezika. Za branje ni motiviran, branja se pogosto loti z 

odporom, zato sem se odločila, da mu pomagam.  

 

Opis postopka zbiranja podatkov 

Za svojo raziskavo sem uporabila tehniko študija primera, za katero je značilno, da 

sistematično zbiramo podatke o točno določeni osebi ali skupini ljudi, jih nato organiziramo 

in analiziramo ter zapišemo končno poročilo, v katerem predstavimo izbrani primer (prim. 

Sagadin, 1991).  

 

Na začetku sem s pomočjo učenčeve razredničarke izpolnila individualni načrt aktivnosti za 

učenca priseljenca, v katerem sem predstavila njegovo predznanje, močna in šibka področja 

ter podatke o znanju slovenskega jezika, motiviranosti za branje, razumevanju 

prebranega/slišanega in o interesu za poustvarjanje književnih besedil v slovenskem jeziku.  

 

V ta namen sem napisala sprotne priprave na vzgojno-izobraževalno delo za enaindvajset 

učnih ur, pri čemer sem načrtovala cilje in dejavnosti. Priprave sem pisala sproti, da sem 

lahko proces učenja čim bolj prilagodila učenčevemu trenutnemu znanju in zmožnostim. 

Načrtovala sem jih v skladu z učnim načrtom za slovenščino, pri čemer sem upoštevala tudi 

zakone in dokumente za delo z učenci priseljenci. Ohranjala sem tudi učenčev materni jezik, 

tako da sem ga spodbujala, da je povedal kakšno besedo v albanščini, npr. kako se pozdravijo, 

itd.  

V skladu z ostalo literaturo sem načrtovala dejavnosti, ki so pripomogle k razvoju bralnih 

učnih strategij pri učencu in vplivale na njegovo motivacijo za branje.  

Upoštevala sem faze šolske interpretacije besedila (prim. Saksida, 2008) in značilnosti metode 

branja v nadaljevanjih (prim. Kordigel Aberšek, 2008).  

 

Z učencem sem intenzivno delala dva- do trikrat tedensko, po eno ali dve šolski uri v razponu 

dveh mesecev. Prvotno sem načrtovala srečanja enkrat do dvakrat tedensko, v razponu 

približno treh mesecev, vendar sem to prilagodila, da je bilo najbolj primerno za učenca. 

Učenec je bil bistveno bolj motiviran in pripravljen za delo, če so skupne ure branja potekale 

redno. Hkrati pa je tudi lažje sledil poteku dela in priklical iz spomina delo najinih prejšnjih 

srečanj.  

Z učencem sva individualno sodelovala izven časa pouka, v času jutranjega varstva ali 

podaljšanega bivanja, in sicer v različnih prostorih šole (matična učilnica, knjižnica, sejna 

soba, pisarna za individualno delo z učenci itd.).  

 

V sprotnih analizah sem beležila ugotovitve ter učenčev napredek in v skladu s tem 

prilagajala cilje ter dejavnosti za naslednje ure. Na koncu sem na podlagi sprotnih analiz, 

učenčevih ustnih refleksij, intervjuja z učencem, posnetka učne ure in izdelkov opisala 

končno stanje učenca (dosežene cilje, napredek itd.) ter z vprašalnikom preverila tudi njegov 

napredek z vidika zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku. 
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Postopki obdelave podatkov 

Na začetku raziskave sem s pomočjo učiteljice, ki poučuje učenca v tretjem razredu, izpolnila 

individualni načrt aktivnosti zanj (diagnostika učenca, načrtovanje pouka, prilagoditve). Temu 

je sledilo sprotno spremljanje učenčevega napredka (pogovor z njim, odzivanje na dejavnosti, 

izdelki, opazovanje). Sproti sem beležila potek dela, realizirane cilje, morebitne težave pri 

učencu in predloge izboljšav za nadaljnja srečanja. Ob koncu sklopa učnih ur sem z učencem 

opravila pogovor, z namenom pridobiti povratne informacije učenca o njegovem delu, kar 

sem zapisala tudi v individualni načrt aktivnosti. Ob koncu skupnega branja sem opravila 

refleksijo načrtovanega. Izpeljala sem pogovor z učencem o njegovem napredku pri 

motivaciji za branje, razumevanju in poustvarjanju književnega besedila v slovenskem jeziku 

itd.  

Učenec je ob koncu srečanj izpolnil vprašalnik, s katerim sem preverila njegov napredek z 

vidika zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku. V obdelavo podatkov sem 

vključila tudi učenčeve izdelke (učni listi za preverjanje razumevanja in poustvarjanja 

književnega besedila v slovenskem jeziku), krajše zvočne posnetke učenčevega branja na 

začetku, posnetek učne ure na sredini najinih srečanj in krajši posnetek zadnje učne ure, z 

namenom, da spremljam učenčev napredek, njegovo motivacijo za branje in poustvarjanje 

književnih besedil v slovenskem jeziku. 
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12 SKLOP UČNIH PRIPRAV Z ANALIZAMI NA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNO DELO 
 

 

Tematski sklop: Astrid Lindgren: PIKA NOGAVIČKA 
 

 

Splošni in operativni cilji (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011: 6–21): 

 

Učenec: 

 ob sprejemanju umetnostnega besedila ohranja in razvija sporazumevalno zmožnost 

v slovenskem jeziku in tako pridobiva književno znanje; 

 ohranja in razvija pozitiven odnos do branja/poslušanja umetnostnega besedila v 

slovenskem jeziku; 

 poglablja prvotno doživetje in razumevanje prebranega/slišanega besedila, tako da 

odgovarja na ustna in pisna vprašanja o besedilu ter izraža svoje mnenje o 

prebranem/slišanem besedilu v slovenskem jeziku; 

 obnavlja književno besedilo tako, kot ga je slišal/prebral (v pravilnem časovnem 

zaporedju); 

 bere umetnostno besedilo (pravljico). 

 

 

Na skupnih urah branja bom učenca poleg opredeljenih ciljev ves čas spodbujala, da bo 

obiskoval knjižnico, si izposojal knjige in jih samostojno prebiral. Sproti bom preverjala, kaj 

je učenec bral, tako da mu bom zastavljala vprašanja o vsebini prebranega.  

 

 

Medpredmetne povezave: 

 spoznavanje okolja, 

 likovna umetnost, 

 šport. 
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SPROTNA PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 1. in 2. Datum: 3. 4. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: Pesem o Piki Nogavički 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ v poslušani pesmi najde naslov in ga ustrezno poveže z besedilom; 

─ spozna nove pojme: pesem, naslov, pesnik; 

─ izrazi svoje mnenje o prebranem/slišanem in svoje razumevanje pesmi; 

─ glasno prebere pesem; 

─ nariše lastno predstavo glavnega lika iz pesmi. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Didaktična igra 

Knjiga Pika Nogavička 

Posnetek pesmi s spleta 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL  

Učencu se predstavim, povem mu, da bom z njim vsak teden in da bova skupaj brala izbrano 

knjigo in se pogovarjala o prebranem. Knjigo bova brala počasi, po posameznih odlomkih, 

tako da bova sproti razlagala neznane besede. Čez vsa srečanja bova brala eno knjigo, 

pravljico, ki ima več poglavij, in se o njej pogovarjala.  

 

Učencu predstavim lutko Piko Nogavičko, vprašam ga, ali pozna to deklico. Pogovoriva se o 

njegovih izkušnjah s Piko Nogavičko. Piko Nogavičko pokažem tudi na sliki. 

 

Učencu rečem, da naj se udobno namesti za gledanje in poslušanje posnetka.  

Predvajam posnetek pesmi Pika Nogavička 

(https://www.youtube.com/watch?v=6wlS2BdPoFk). 

 

Učenca vprašam: 

─ Kakšna se ti je zdela pesem? Ti je bila všeč? 

─ Si že kdaj videl to deklico?  

─ Kje si jo videl? (na televiziji, v knjigi) 

─ Si razumel vsebino pesmi?  

 

Napovem ponovno poslušanje posnetka. Učenca opozorim, da naj bo pozoren na besedilo 

pesmi, ker se bova kasneje o njej pogovorila.  

 

Ponovno predvajam posnetek. 

 

GLAVNI DEL 

GLASNO BRANJE 

Za učenca na učnem listu pripravim besedilo pesmi z dejavnostmi za poustvarjanje. Najprej 

mu interpretativno in z ustreznim tempom preberem pesem, učenec spremlja, nato glasno 

bere sam. Njegovo branje posnamem. 

 

POGOVOR O ZGRADBI PESMI 

Učenca vprašam: 

─ Kaj sem prebrala? Kaj je to? Kako vi temu rečete v albanščini? 

─ Kakšen je naslov pesmi? 

─ Ali vemo, kdo je pesem napisal? Kje ponavadi to piše? Kako imenujemo tistega, ki je 

pesem napisal? (pesnik) 

─ Iz koliko delov je sestavljena pesem? 

─ Kako imenujemo posamezne dele? (kitice) 

 

BRANJE PO KITICAH, RAZLAGA NEZNANIH BESED in RAZUMEVANJE 

Učenec ponovno bere pesem, tokrat po kiticah. Sproti razlagava neznane besede in 

odgovarja na vprašanja za razumevanje prebranega. 

 

Vprašanja za razumevanje:  

─ Kako je deklici ime?  

─ Zakaj se tako imenuje? Kaj ima na nosu? Kaj ima na nogah? 

─ Kje živi Pika Nogavička? Kako se imenuje njena vila? 

https://www.youtube.com/watch?v=6wlS2BdPoFk
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─ S kom deklica živi? 

─ Kam vabi vse? Kaj bodo počeli? 

─ Kako se je poimenovala, kdo pravi da je Nogavička? 

 

Razlaga novih besed ob slikovni ponazoritvi. 

Pike – pegice na obrazu – mesta na koži, ki so temnejše barve od kože. 

Dom, ki mu ni para – pomeni, da ni nobenega doma, ki bi mu bil podoben, da je njen dom, 

kjer živi, nekaj posebnega. 

Vila – večja, lepša hiša, z vrtom, ki se nahaja okoli nje. 

Neugnani – nekdo, ki ne pusti, da bi mu kdo prepovedal, da počne in živi tako, kot hoče.  

Škrat – izmišljena, majhna, po navadi nagajiva bitja. 

 

NAPOVED BRANJA V NADALJEVANJIH 

Učencu pokažem knjigo A. Lindgren: Pika Nogavička. Povem mu, da bova na prihodnjih 

srečanjih brala to pravljico.  

Da bi ga spodbudila za branje pravljice v nadaljevanjih, mu postavim nekaj vprašanj: 

─ Ali te zanima, kaj deklica počne sama v tako veliki hiši? 

─ Misliš, da ji je kaj dolgčas, da jo je kaj strah? 

─ S kom misliš, da se druži? Kdo so njeni prijatelji? 

─ Bi rad izvedel odgovore na ta vprašanja, bi se rad sprehodil skozi njen svet? 

─ Deklica ima zelo zanimivo življenje. Te zanimajo njene dogodivščine? 

 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Z učencem rešiva učni list: 

1. Na učnem listu nariše lastno predstavo Pike Nogavičke. 

2. Napiše nekaj besed o Piki Nogavički, kaj si je zapomnil. 

3. V svojem jeziku opiše Piko Nogavičko. 

 

Ponovitev usvojenega znanja in pogovor o tem, kaj mu je bilo všeč, kaj bi spremenil, kaj se 

je naučil novega. Učenca spodbudim, da začne samostojno posegati po knjigah in jih 

prebirati. Povem mu, da bo imel na najinih srečanjih možnost, da bo s seboj prinesel knjige, 

ki jih bo bral in mi o njih pripovedoval. 
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SPROTNA ANALIZA IZVEDENE UČNE URE, 3. 4. 2014 

Uvodno učno uro sva z učencem uspešno izvedla. Dosegla sva zastavljene cilje, ki sem jih 

opredelila v pripravi. Učenec je bil motiviran ob dejavnosti z lutko, in sicer pripovedoval je o 

Piki Nogavički, ki jo je gledal v filmu. Z zanimanjem je obnavljal vsebino zgodbe, ki jo je 

gledal. Učenec je pozorno gledal uvodni posnetek risanke s pesmijo in izrazil željo, da bi ga 

gledal ponovno.  

Menim, da sem z uvodno motivacijo (lutka) pritegnila učenčevo pozornost in s tem zmanjšala 

njegovo tremo ob najinem prvem srečanju. Ob lutki se je učenec sprostil in z zanimanjem 

pričakoval nove naloge. Sam je dal pobudo, da bi pesem prebral, tako da jo je z veseljem 

prebral večkrat. Imel je željo po usvajanju novega znanja, zato sem mu prebrala odlomek iz 

knjige Pika Nogavička, čeprav tega v pripravi na uro še nisem načrtovala.  

Učenec je pokazal interes za poustvarjanje, ko je na učnem listu narisal lastno predstavo o 

Piki Nogavički.  

Razumevanje pesmi je pokazal, ko je ustno opisal zunanje lastnosti Pike Nogavičke in jih 

nato naštel tudi v nalogi na učnem listu. 

Pri izvajanju učne ure sem bila fleksibilna, poučevanje sem prilagodila učencu. V pripravi še 

nisem načrtovala branja Pike Nogavičke, sproti pa sem ugotovila, da je bil že primeren 

trenutek, da opravim to dejavnost. Na podlagi tega sem se odločila, da bom priprave na 

prihodnje ure pisala sproti, da se bom lahko čim bolj prilagodila učenčevim zmožnostim. 

Načrtovala bom raznolike dejavnosti, s katerimi bom skušala uresničevati zastavljene cilje – 

razvijati motivacijo za branje/poslušanje ter interes za poustvarjanje književnega besedila in 

izboljšanje njegovega razumevanja. Ure bom načrtovala tako, da bo učenec aktiven in da bo 

na koncu viden njegov napredek z vidika zanimanja za branje književnih besedil v 

slovenskem jeziku.  
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 3. in 4. Datum: 10. 4. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: 1. Pika se vseli v vilo Čira-Čara 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ spozna nove pojme: knjiga, poglavje, avtor, pisateljica, književne osebe; 

─ glasno in čim bolj tekoče bere pravljico; 

─ prepozna, kdo nastopa v pravljici, in poimenuje glavne književne osebe; 

─ izrazi svoje mnenje o prebranem/slišanem in svoje razumevanje; 

─ razvrsti dogodke v pravilno časovno zaporedje. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Didaktična igra 

Knjiga Pika Nogavička 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 

Slikovne ponazoritve 

Izpisi parov besed, besednih 

zvez na kartončkih 
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POTEK UČNE URE 

 
UVODNI DEL 

Z učencem ponoviva usvojeno znanje prejšnje ure. Ustno preverim, kaj si je zapomnil. 

─ Kako je ime deklici, ki sva jo spoznala prejšnjo uro? Kako bi jo opisal, kakšna je? 

 

Izvedeva dejavnost igro asociacij, pri kateri učenec na učni list zapiše besede, ki mu pridejo 

prve na misel ob besedni zvezi Pika Nogavička.  

Učenec za ponovitev samostojno reši 1.–4. nalogo na učnem listu. 

Za učenca pripravim na kartončkih izpisane pare besed oz. besednih zvez. Ugotoviti mora, 

katere besede, besedne zveze spadajo skupaj. 

GLAVNI DEL 

Učenca z vprašanji motiviram za branje knjige (Bi rad izvedel, zakaj deklica živi sama, kam 

sta odšla njena starša in koga je Pika Nogavička spoznala?). Pokažem mu knjigo in ga 

vprašam: 

─ Ali mi lahko iz naslovnice knjige poveš, kako je knjigi naslov in kdo jo je napisal? 

─ Kako imenujemo osebo, ki je napisala knjigo? (pisateljica) 

 

Učencu predstavim izbrano delo ter avtorico knjige (A. Lindgren: Pika Nogavička). Povem, 

da je knjigo napisala švedska pisateljica (1907 – 2002) in mu za lažjo predstavo pokažem 

njeno sliko. 

 

GLASNO BRANJE PO ODLOMKIH IN RAZLAGA NEZNANIH BESED TER 

SPROTNA VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE PREBRANEGA 

Z učencem pogledava, iz koliko delov je knjiga sestavljena, in ugotoviva, da posamezne 

dele imenujemo poglavja. Vsako poglavje ima svoj naslov. Napovem, da bom prebrala prvo 

poglavje. Učenca povabim, naj se udobno namesti za poslušanje in da prisluhne branju. Ko 

se učenec umiri in pripravi za poslušanje, doživeto in z ustreznim tempom preberem del 

prvega poglavja v knjigi (Pika se vseli v vilo Čira-Čaro). Berem postopoma, po posameznih 

odsekih in sproti preverjam razumevanje. Ne preberem celega poglavja naenkrat, berem 

počasi. Po vsakem prebranem odseku počakam nekaj sekund, da učenec uredi svoje misli, 

in mu šele nato postavim vprašanja za razumevanje prebranega.  

Ko prideva do konca poglavja, učenca vprašam o njegovih občutkih in vsebini: 

─ Kakšna se ti je zdela pripoved? Ti je bila všeč in zakaj?  

─ Kdo nastopa v pravljici? Mogoče veš, kako imenujemo te osebe, ki nastopajo v 

književnem delu? (književne osebe) 

 

Učenec glasno prebere izbrani odlomek prvega poglavja. Sproti razlagava neznane besede. 

Slike novih besed mu za lažje razumevanje pokažem tudi na spletu. Vprašam ga, kako 

določene predmete poimenujejo v albanščini (ves čas vključujem njegov jezik). Pomagava 

si s slovarjem. 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Za učenca pripravim kratke povedi. Naloga učenca je, da jih razporedi v pravilni vrstni red, 

kot si sledijo dogajanja v prvem poglavju knjige. Učenec si lahko pomaga z besedilom. Na 

koncu preveriva, ali je pravilno razporedil povedi in se pogovoriva o poteku dogodkov. Z 

učencem do konca izpolniva učni list.  

Sledi še pogovor o tem, kaj mu je bilo všeč, kaj bi spremenil, kaj se je naučil novega. 
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SPROTNA ANALIZA IZVEDENE UČNE URE, 10. 4. 2014 

Kot uvodno motivacijo sem izbrala dejavnost Igra asociacij, ki je pritegnila učenčevo 

pozornost. S tem, ko se je zagnano lotil iskanja besed, ki ga spomnijo na Piko Nogavičko, je 

dokazal, da ima interes za poustvarjanje.  

Učenec je bil motiviran za branje pesmi s prejšnjega srečanja. Sam je izrazil željo, da bi 

pesem glasno prebral. Pri tem sem ga posnela, kar ga je še bolj motiviralo, tako da je pesem 

prebral na začetku in na koncu ure.  

Z didaktično igro Pari besed oz. besednih zvez je učenec širil besedni zaklad in z zanimanjem 

bral in povezoval besede, ki se nanašajo na Piko Nogavičko. Učenec je bil zelo motiviran, 

vztrajen in se je zelo trudil pri iskanju parov, zato sva nadaljevala z branjem zgodbe o Piki 

Nogavički. Z zanimanjem je poslušal moje branje, vmes sem večkrat naredila premor in z 

ustnimi vprašanji sproti preverjala njegovo razumevanje. Deček je ustno odgovarjal na 

vprašanja, kar mi je pokazalo, da učenec lahko sledi mojemu branju in da razume vsebino 

slišanega besedila. Sam je dal pobudo, da bi nadaljeval z branjem. Bral je počasi, vendar je po 

krajših premorih znal tudi povedati, kaj je prebral, kar dokazuje, da je prebrano razumel.  

Z učnim listom sem preverjala razumevanje prebranega/slišanega. Učenec je pravilno 

odgovoril na vprašanja o besedilu in zapisal nekaj povedi o tem, kar sva danes brala, s čimer 

je dokazal razumevanje. V pogovoru je opisoval dogodke, ki so se odvijali v prebrani zgodbi, 

iz česar sem lahko sklepala, da prebrano razume. Razumevanje je dokazal tudi z reševanjem 

didaktične igre na koncu ure, ko je ustrezno razvrstil dogodke v pravilno časovno zaporedje. 

Ugotovila sem, da se učenec pogosto izgubi pri branju in mu posledično ob daljšem branju 

pade motivacija. Kot prilagoditev za naslednje ure bom izdelala pripomoček za branje, ki mu 

bo omogočal, da pri branju ne bo zašel med vrsticami in bo tako ostal motiviran za 

nadaljevanje branja. 
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 5. in 6. Datum: 15. 4. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: 2. Pika postane raziskovalka in zaide med pretepače 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ glasno in čim bolj tekoče bere pravljico; 

─ pripoveduje svojo zgodbo; 

─ se vživi v glavno književno osebo – razloži in pove, kako bi ravnal, če bi bil raziskovalec. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Knjiga Pika Nogavička 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 

Slikovne ponazoritve 

Pripomoček za lažje branje 
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POTEK UČNE URE 

 
UVODNI DEL 

Z lutko ponoviva, kaj sva spoznala na prejšnjem srečanju. Učenec lutki pripoveduje o 

dogajanju iz prvega poglavja, o svojem doživljanju prebranega poglavja. 

 

Učencu pokažem nekaj slik, na katerih so ljudje, ki raziskujejo. Vprašam ga, kaj prikazujejo 

slike, kaj počnejo ljudje na slikah in ali ve, kako jih imenujemo (raziskovalci). Učenca 

vprašam, kaj delajo raziskovalci. S pomočjo slikovnega gradiva razloživa nov pojem 

(raziskovalec – nekdo, ki se poklicno ukvarja z raziskovanjem; nekdo, ki skuša tisto kar 

išče, najti). Učenec ob lutki napove svojo zgodbo, kaj se bo zgodilo Piki. 

GLAVNI DEL 

Napovem drugo poglavje in učenca vprašam, kaj misli, da raziskuje Pika. Motiviram ga za 

poslušanje: ─ Ali želiš izvedeti, kaj je Pika raziskovala in kako se je znašla v pretepu? 

 

GLASNO BRANJE PO ODLOMKIH IN RAZLAGA NEZNANIH BESED TER 

SPROTNA VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE PREBRANEGA 

Počakam, da se učenec umiri in pripravi za poslušanje. Doživeto in z ustreznim tempom 

preberem del drugega poglavja v knjigi (Pika postane raziskovalka in zaide med pretepače). 

Berem postopoma, po posameznih odsekih, in sproti preverjam razumevanje. Ne preberem 

celega poglavja naenkrat, berem počasi. Po vsakem prebranem odseku počakam nekaj 

sekund, da učenec uredi svoje misli, in mu šele nato postavim vprašanja za razumevanje 

prebranega. 

 

Ko prideva do konca poglavja, učenca vprašam o njegovih občutkih in vsebini poglavja: 

─ Kakšna se ti je zdela pripoved? Ti je bila všeč in zakaj?  

─ Kdo vse nastopa v pravljici? 

─ Kaj se je zgodilo Piki? 

 

Z učencem izmenično ponovno bereva. Učenec si pri branju pomaga s pripomočkom za 

branje (*izdelala sem ga kot pomagalo, da lažje sledi besedam in se ne izgubi med 

vrsticami). Vsak prebere en odstavek. Težje odstavke preberem najprej jaz in nato učenec. 

Pri branju ga vodim, usmerjam, popravljam njegovo izgovarjavo. Sproti razlagava neznane 

besede. Slike novih besed mu za lažje razumevanje pokažem tudi na spletu. Vprašam ga, 

kako določene predmete poimenujejo v albanščini (ves čas vključujem njegov jezik). Po 

krajšem branju narediva premor – učenec obnovi nove besede, tako da izpolni prvo nalogo 

na učnem listu. Nato nadaljujeva z izmeničnim branjem. 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Učenca vprašam, kaj bi raziskoval, če bi bil raziskovalec – pripoveduje o sebi, če bi se 

znašel v podobnem položaju, kot se je znašla Pika (Pika –  raziskovalka). 

 

Učenec s pomočjo knjige reši 2. in 3. vprašanje na učnem listu, nato skupaj preveriva 

pravilnost odgovorov. Reši še zadnjo nalogo, o kateri ustno že prej pripoveduje. Sledi še 

pogovor o tem, kaj mu je bilo všeč, kaj bi spremenil, kaj se je naučil novega. Spremljam 

tudi njegovo zanimanje za branje, tako da ga vprašam, ali doma bere in koliko bere. 
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SPROTNA ANALIZA IZVEDENE UČNE URE, 15. 4. 2014 

Učenec mi je povedal, da je doma pripovedoval mami o Piki Nogavički in da je samostojno 

bral knjigo. Nato je staršem povedal obnovo prebranega in s tem pokazal, da prebrano 

razume. S tem je dokazal, da ima motivacijo za branje in zanimanje za branje književnih 

besedil v slovenskem jeziku. 

Učenec je v uvodnem delu lutki obnovil dogajanje iz prvega poglavja in s tem pokazal 

razumevanje. Z napovedjo novega poglavja (Ali želiš izvedeti, kaj je Pika raziskovala in kako 

se je znašla v pretepu?) sem ga motivirala za poslušanje, saj ga je že zelo zanimalo, kaj se 

bo tokrat zgodilo Piki Nogavički in kdaj bova pričela z branjem. Učenec je pokazal interes za 

poustvarjanje, ko je pred srečanjem z vsebino novega poglavja lutki pripovedoval svojo 

zgodbo o tem, kaj se bo zgodilo Piki. Učenec je z zanimanjem napovedal dogajanje zgodbe in 

nato motiviran prisluhnil branju, da bo izvedel, kaj se ji je zares zgodilo. Nato je z branjem 

nadaljeval učenec. Za branje je bil motiviran, še posebej, ker si je pri branju lahko pomagal z 

izdelanim pripomočkom, da je lažje sledil besedilu. Pripomoček mu je bil v veliko pomoč. 

Učencu je všeč, ker lahko bere iz knjige in ker mu omogočim prosto izbiro, kaj in koliko bo 

prebral. Učenca sem motivirala za branje tudi s tem, da sva se med branjem pogosto 

izmenjevala in tako ni imel občutka, da veliko bere.  

Med branjem sem z ustnimi vprašanji preverjala razumevanje prebranega/slišanega. 

Učenec je po odlomkih uspešno obnovil vsebino in s tem pokazal, da razume. Z učnim listom 

na koncu ure sem preverila njegovo razumevanje poglavja.  

Učenec je motiviran za pridobivanje novega znanja, kar je pokazal tako, da se je med 

branjem ustavil in vprašal za razlago neznanih besed. Uporabila sva slovar in spletne razlage, 

kar ga je dodatno motiviralo za nadaljevanje branja/poslušanja. 

Interes za poustvarjanje je pokazal s tem, da se je zelo vživel v književno osebo, jo slikovito 

opisal in doživeto pripovedoval, kaj bi raziskoval, če bi bil raziskovalec. 
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 7. Datum: 17. 4. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: 3. Pika »se gre mance« s policajema 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ glasno in čim bolj tekoče bere daljši del pravljice; 

─ našteje, kdo vse nastopa v izbranem poglavju; 

─ obnovi in pripoveduje o dogodkih v pravilnem časovnem zaporedju. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Didaktična igra 

Knjiga Pika Nogavička 

Posnetek uvodne špice 

risanke o Piki s spleta 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 

Pripomoček za lažje branje 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL 

Za uvodno motivacijo učencu pokažem uvodno špico risanke o Piki Nogavički 

(https://www.youtube.com/watch?v=f8wL2rvibI4). Nato mu podam navodilo, da naj v 

nekaj povedih ustno obnovi vsebino prejšnjega poglavja oziroma da naj pripoveduje o 

poglavju v pravilnem časovnem zaporedju, kot so si dogajanja sledila. 

 

GLAVNI DEL 

Z lutko napovem novo poglavje: A veš, da sem imela danes zopet enega svojih srečnih dni. 

Ne boš verjel, kdo me je obiskal. Bi rad izvedel? Dva »policaja« sta me obiskala! 

GLASNO BRANJE IN RAZLAGA NEZNANIH BESED TER SPROTNA VPRAŠANJA 

ZA RAZUMEVANJE PREBRANEGA 

Napovem naslov poglavja Pika »se gre mance« s policajema in v učencu vzbudim 

zanimanje za poslušanje, da bo izvedel kaj več o tem, kaj sploh pomeni »se iti mance« z 

nekom. Počakam, da se učenec umiri in pripravi za poslušanje, nato doživeto in z ustreznim 

tempom preberem del poglavja v knjigi. Berem postopoma, po posameznih odsekih in 

sproti preverjam razumevanje. Ne preberem celega poglavja naenkrat, berem počasi. Po 

vsakem prebranem odseku počakam nekaj sekund, da učenec uredi svoje misli in mu šele 

nato postavim vprašanja za razumevanje prebranega.  

 

Ko prideva do konca poglavja, učenca vprašam o njegovih občutkih in o vsebini poglavja: 

─ Kakšna se ti je zdela pripoved? Ti je bila všeč in zakaj?  

─ Kdo je prišel k Piki na obisk? 

─ Zakaj sta prišla policista k Piki, kaj sta hotela? 

─ Kako ju je Pika sprejela? Ju je bila vesela?  

─ Kaj pa policista, kaj misliš, kako sta se počutila, ko sta odhajala od Pike?  

─ Kdo nastopa oziroma je še omenjen v izbranem poglavju? 

 

Učencu ponudim možnost, da sam izbere, kateri odlomek iz poglavja bo glasno bral 

(približno eno stran). Prebere izbrani odlomek (pomaga si z izdelanim pripomočkom za 

branje). Pri tem ga spremljam, spodbujam, popravljam. Sproti razlagava neznane besede. 

Slike neznanih besed mu za lažje razumevanje pokažem tudi na spletu. Vprašam ga, kako 

določene predmete poimenujejo v albanščini (ves čas vključujem njegov jezik).  

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Z didaktično igro Drži – ne drži preverim razumevanje prebranega odlomka: berem trditve 

o besedilu, če so te pravilne, učenec stoji, če so napačne, počepne in jih ustno popravi. 

Učenec samostojno reši učni list. Na koncu skupaj pregledava rešitve. Sledi še pogovor o 

tem, kaj mu je bilo všeč, kaj bi spremenil in kaj se je naučil novega. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8wL2rvibI4
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Učenec je dokazal razumevanje s tem, ko je doma samostojno rešil učni list do konca.  

Z uvodnim posnetkom sem učenca motivirala za delo in ga nato še z lutko motivirala za 

branje in poslušanje novega poglavja. Z napovedjo poglavja sem v njem vzbudila zanimanje, 

kaj se bo zgodilo. Učenca sem motivirala tudi s tem, da sem mu ponudila možnost izbire 

odlomka, ki ga bo bral. 

Razumevanje zgodbe sem preverjala z ustnimi vprašanji med branjem in z didaktično igro 

Drži – ne drži na koncu učne ure.  

Učenec je dosegel zastavljene cilje – obnovil je dogajanje v pravilnem časovnem zaporedju, 

povedal je, kdo vse nastopa v prebranem poglavju in glavne osebe opisal ter tako dokazal 

razumevanje. 

 

* Razredničarka mi je povedala, da učenec njej in učencem v razredu z zanimanjem 

pripoveduje o najinih bralnih urah in s tem pokaže, da je motiviran. Kot dokaz razumevanja 

učiteljici po vsakem srečanju pove tudi kratko obnovo zgodbe. Učenec je izrazil navdušenje 

nad najinimi individualnimi srečanji.  
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 8. in 9. Datum: 18. 4. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: 4. Pika začne hoditi v šolo 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ glasno in čim bolj tekoče bere daljši del pravljice; 

─ primerja dogajalni prostor s posnetka Pika Nogavička gre v šolo z dogajalnim prostorom 

iz knjige; 

─ predstavi in zapiše kratko obnovo prebranega poglavja; 

─ razvrsti dogodke iz besedila v pravilno časovno zaporedje. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Didaktična igra 

Knjiga Pika Nogavička 

Posnetek s spleta iz poglavja 

Pika Nogavička gre v šolo 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 

Pripomoček za lažje branje 

Slikovne ponazoritve 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Andrejka Štimpfel, magistrsko delo 

55 

POTEK UČNE URE 

 
UVODNI DEL 

Učencu za ponovitev znanja berem trditve o vsebini do sedaj prebranih poglavij o Piki 

Nogavički. Pripravim rdeč in zelen karton. Če je trditev pravilna, pokaže učenec zelen 

karton, če je napačna, pa rdečega. Napačne trditve ustrezno popravi. 

Učencu predvajam posnetek iz poglavja Pika Nogavička gre v šolo  

(https://www.youtube.com/watch?v=b8Za_b9FQX8). Po ogledu posnetka ga vprašam, kaj 

si je ogledal in ali je razumel, o čem je posnetek govoril. Učenec ustno obnovi vsebino in 

skuša uganiti naslov poglavja, ki ga bova brala. 

GLAVNI DEL 

Z lutko napovem novo poglavje: Pika začne hoditi v šolo. Učenca vprašam o njegovih 

izkušnjah s tem poglavjem (spomniva se lutkovne predstave, ki si jo je ogledal pred enim 

tednom) – učenec izraža svoje mnenje o predstavi in jo primerja s posnetkom Pika 

Nogavička gre v šolo. Učenca motiviram za poslušanje: Te zanima, ali v knjigi piše kaj 

drugače o tem, kako je Pika odšla v šolo? 

Počakam, da se učenec umiri in pripravi za poslušanje. Nato doživeto in z ustreznim 

tempom preberem del poglavja v knjigi (Pika začne hoditi v šolo). Berem postopoma, po 

posameznih odsekih, in sproti preverjam razumevanje. Berem počasi in razločno. Po 

vsakem prebranem odseku počakam, da učenec uredi svoje misli, in mu postavim vprašanja 

za razumevanje. Vprašam ga o njegovih občutkih in o vsebini poglavja. Ko preberem 

odlomek, ki sva si ga za uvod tudi ogledala, ga vprašam, ali se mogoče kaj razlikujeta 

dogajanje in dogajalni prostor v knjigi in na posnetku.  

Med branjem sproti rešujeva naloge na učnem listu. Nato z učencem izmenično nadaljujeva 

z branjem. Učenec si sam izbere, kateri odlomek bo prebral. Med branjem ga popravljam in 

vodim. Sproti razlagava nove besede (pomagava si s slikovnim gradivom) in jih poveževa z 

albanščino. 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Učenec samostojno reši učni list do konca, nato ga skupaj pregledava. Za konec učenec v 

pravilno časovno zaporedje zloži povedi, kot si sledijo dogajanja v knjigi. Sledi še pogovor 

o tem, kaj mu je bilo všeč, kaj bi spremenil in kaj se je naučil novega. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Za_b9FQX8
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Danes je bila pri uri prisotna specialistka za delo s priseljenci magistrica Marta Novak. 

Spremljala je učenca in posnela učno uro.  

Učenec je bil zelo motiviran za delo, ker je vedel, da ga gospa Marta snema in hkrati opazuje 

najin proces učenja. Učenec je pokazal, da je motiviran za branje, ker je hotel brati in je 

veliko samostojno bral. Učenca sem z napovedjo poglavja z lutko motivirala za poslušanje 

knjige. Didaktična igra na začetku ure in ogled posnetka sta učenca še dodatno motivirala za 

delo. Med mojim branjem sem ohranjala učenčevo motivacijo tako, da sem pri dobesednemu 

govoru Pike Nogavičke uporabljala lutko.  

Učenec je razumevanje pokazal na različne načine – z didaktičnima igrama Drži-ne drži in 

Povedi v pravilnem časovnem zaporedju; ustno je obnovil vsebino gledanega posnetka in se 

spomnil vsebine predstave, ki si jo je ogledal pretekli teden. Uspešno je primerjal posnetek, 

predstavo in knjigo (navedel podobnosti in razlike v dogajalnem času, prostoru); odgovarjal je 

na zastavljena vprašanja o besedilu; obnavljal prebrano/slišano poglavje in rešil naloge za 

razumevanje na učnem listu.  
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 10. in 11. Datum: 23. 4. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavji: 5. Pika sedi na vrtni ograji in spleza v votlo drevo in 6. Pika organizira izlet 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ glasno in čim bolj tekoče bere daljši del pravljice; 

─ nariše svojo čutnodomišljijsko predstavo književne osebe. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Didaktična igra 

Minuta za zdravje 

Knjiga Pika Nogavička 

Posnetek s spleta 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 

Slikovne ponazoritve 

Pripomoček za lažje branje 
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UVODNI DEL  

Za uvodno motivacijo učencu predvajam pesem o Piki Nogavički, ki sva jo spoznala na 

prvem srečanju (https://www.youtube.com/watch?v=6wlS2BdPoFk). 

Z učencem ustno ponoviva, kaj sva brala na prejšnjem srečanju. Učenec v pravilnem 

časovnem zaporedju pripoveduje obnovo 4. poglavja.  

GLAVNI DEL 

GLASNO BRANJE 

Z lutko napovem novo poglavje: Pika sedi na vrtni ograji in spleza v votlo drevo. Učenca 

vprašam, kaj misli, da se bo v tem poglavju dogajalo. Učenec pripoveduje o svojih 

domnevah, napove vsebino poglavja. Nato počakam, da se učenec umiri in pripravi za 

poslušanje. Doživeto in z ustreznim tempom preberem del poglavja v knjigi. Berem 

postopoma, po posameznih odsekih in sproti preverjam razumevanje. Berem počasi, 

razločno. Po vsakem prebranem odseku počakam, da učenec uredi svoje misli, in mu 

postavim vprašanja za razumevanje (Kaj se je dogajalo, kdo je prišel mimo itd.?). Vprašam 

ga o njegovih občutkih in o vsebini poglavja. Pri branju za večjo motivacijo učenca 

uporabljam lutko (ko je dobesedni govor Pike Nogavičke, to prebere oziroma pove lutka).  

 

PREVERJANJE RAZUMEVANJA IN IZMENIČNO GLASNO BRANJE 

Z učencem sproti rešujeva naloge na učnem listu za preverjanje razumevanja. Tako 

narediva z učencem krajši premor med branjem in je potem ponovno motiviran za 

nadaljevanje branja. Nato bereva izmenično naprej. Učenec si sam izbere, kateri odsek bo 

prebral. Pri branju ga popravljam in vodim. Pustim ga, da bere čim bolj samostojno, 

opozarjam ga, naj ponovno prebere dele povedi, ki jih je prebral slabše. Sproti razlagava 

nove besede (pomagava si s slikovnim gradivom na spletu) in jih poveževa z albanščino. 

Ko učencu pade koncentracija za branje, preberem en odstavek jaz in nato spet učenec 

naprej. 

Sproti z vprašanji preverjam razumevanje vsebine. Učenec odgovarja čim bolj tekoče, v 

zbornem knjižnem jeziku in v pravilnem časovnem zaporedju, kot so si sledila dogajanja v 

poglavju. 

 

MINUTA ZA ZDRAVJE 

Preden začneva brati naslednje poglavje, narediva krajšo vajo (minuta za zdravje). Z 

učencem vstaneva in narediva nekaj vaj, da razgibava telo in ponovno spodbudiva možgane 

za delo. 

Naredim krajši uvod v novo poglavje. Z učencem nadaljujeva z izmeničnim branjem 

naslednjega poglavja, kolikor nama dopušča čas do konca ure. Medtem ko berem jaz, 

učenec sproti rešuje nalogo 3 na učnem listu (riše, kako si predstavlja, da Pika snaži svojo 

vilo Čira-Čara). Sproti preverjava razumevanje. Učencu rečem, da naj za domačo nalogo 

prebere poglavje do konca in da se bova prihodnjič pogovorila, kako se poglavje konča. 

 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Učenec samostojno izpolni učni list do konca. Na koncu preveriva rešitve in se pogovoriva 

o tem, kaj mu je bilo všeč, kaj bi spremenil in kaj se je naučil novega. Učenca vprašam o 

tem, kaj in koliko doma bere. Pripoveduje mi o prebranih poglavjih iz knjige.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wlS2BdPoFk
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Učenca sem motivirala z uvodnim posnetkom pesmi in z napovedjo novega poglavja z lutko. 

Učenec je napovedal, kaj se bo dogajalo v novem poglavju in s tem dokazal, da je motiviran 

za poslušanje. Učenec je bil motiviran za branje, ker je dal sam pobudo, da bi bral naprej. Za 

branje sem ga motivirala tudi s tem, da sem mu dala možnost izbire, kaj in koliko bo bral, in 

sva se tako pri branju izmenjevala.  

Učenec je pokazal zanimanje za branje s tem, ko se je med branjem ustavil in vprašal za 

razlago novih, neznanih besed. 

Učenec je samostojno, v pravilnem časovnem zaporedju obnovil daljši del poglavja in s tem 

dokazal, da prebrano/slišano besedilo razume. Učenec je tudi odgovarjal na zastavljena 

vprašanja in uspešno rešil učni list. 

Učenec je pokazal, da ima vedno večji interes za poustvarjanje, s tem ko je bil zelo 

navdušen nad nalogo na učnem listu, pri kateri je med mojim branjem risal potek dogodkov. 

Naloga je zahtevala od učenca veliko zbranosti in motivacije, da je lahko sledil branju. 

Učenec je s simboli narisal več slik in nato ob njih v petih korakih obnovil potek dogodkov o 

tem, kako je Pika snažila svojo vilo. Ker je obnavljal ob slikah, si je zapomnil bistveno več 

podrobnosti in tako dokazal, da slišano dobro razume.  

Učenec mi je povedal, da doma samostojno bere drugi del knjige o Piki Nogavički. Povedal 

mi je, katera poglavja je že prebral in mi ob knjigi pripovedoval o njih. Učenec je s tem 

pokazal, da se je povečalo njegovo zanimanje za branje književnih besedil v slovenskem 

jeziku. 
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 12. Datum: 25. 4. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavji: 6. Pika organizira izlet in 7. Pika gre v cirkus 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ glasno in čim bolj tekoče bere daljši del pravljice; 

─ obnovi vsebino poglavja in opredeli kraj ter čas dogajanja; 

─ pripoveduje nadaljevanje zgodbe. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Knjiga Pika Nogavička 

Posnetek s spleta 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 

Slikovne ponazoritve 

Pripomoček za lažje branje 
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UVODNI DEL 

Učenec obnovi 6. poglavje. Postavim mu nekaj krajših vprašanj, da preverim, ali je doma 

prebral poglavje do konca, kot sva se dogovorila:  

Kam so odšli Pika, Anica in Tomaž?  

Koga so izgubili?  

Na koga je med iskanjem Ficka naletel Tomaž? Kaj se je zgodilo? Kaj stori Pika?  

Kje so našli gospoda Ficka?  

Kaj so otroci počeli, ko so se vračali domov? 

Z učencem glasno prebereva pesmi, ki sta zapisani na koncu šestega poglavja.  

GLAVNI DEL 

GLASNO BRANJE 

Učencu pokažem slikovno gradivo. Vprašam ga, kaj vidi na slikah. Pripoveduje o svojih 

izkušnjah (če je že kdaj obiskal cirkus, kaj je tam videl, kdo nastopa v njem itd.). Nato z 

lutko napovem novo poglavje: Pika gre v cirkus. Počakam, da se učenec umiri in pripravi 

za poslušanje. Doživeto in z ustreznim tempom preberem del poglavja v knjigi. Vsakič 

preberem daljši odsek in šele nato preverim razumevanje. Učenec na kratko obnovi vsebino 

prebranega. Po vsakem prebranem odseku počakam, da učenec uredi svoje misli in mu nato 

postavim vprašanja za razumevanje. Vprašam ga o njegovih občutkih in o vsebini poglavja. 

Ves čas uporabljam lutko (ko je govor Pike, to preberem z lutko in tako obdržim učenčevo 

motivacijo in pritegnem njegovo pozornost).  

IZMENIČNO GLASNO BRANJE IN SPROTNO PREVERJANJE RAZUMEVANJA 

Z učencem izmenično bereva naprej. Učenec si izbere, kateri odlomek bo prebral. Med 

branjem ga pustim, da bere čim bolj samostojno. Sproti razlagava nove besede (pomagava 

si s slikovnim gradivom) in jih poveževa z albanščino. Po prebranem odlomku, učenca 

spodbudim, naj najprej nadaljuje zgodbo, kot predvideva, da se bo odvila, nato nadaljuje še 

po svoje. 

Med branjem z vprašanji preverjam razumevanje vsebine. Učenec opredeli dogajalni 

prostor in čas. Odgovarja čim bolj tekoče, v zbornem knjižnem jeziku in v pravilnem 

časovnem zaporedju, kot so si sledila dogajanja v poglavju. Odgovarja v celih povedih. 

Reši tudi prvo nalogo na učnem listu. 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Učenec samostojno izpolni učni list do konca, nato ga skupaj pregledava. Sledi še pogovor 

o tem, kaj mu je bilo všeč, kaj bi spremenil in kaj se je naučil novega ter pogovor o 

samostojnem branju doma.  
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Učenec mi je dokazal, da je motiviran za branje, ker je doma do konca prebral prejšnje 

poglavje. Razumevanje prebranega je dokazal tako, da je ustno odgovoril na vprašanja o 

besedilu ter določil kraj in čas dogajanja. Dokaz, da ima učenec vedno večji interes za 

poustvarjanje, je njegov zapis v zvezku, ko je doma samostojno napisal kratko obnovo 

prebranega in mi jo nato na srečanju smiselno predstavil.  

Učenca sem s slikovnim gradivom motivirala, da je pripovedoval o svojih izkušnjah, in nato 

izrazil željo, da bi sam pričel z branjem novega poglavja. 

Učenec je razumevanje slišanega/prebranega dokazal s tem, ko je po prebranem odlomku 

ustno v pravilnem časovnem zaporedju obnovil vsebino in nato še pravilno rešil naloge na 

učnem listu. Da vsebino razume, je pokazal tudi s tem, ko je pravilno napovedal nadaljevanje 

zgodbe in ji določil konec. 

Interes za poustvarjanje je učenec pokazal, ko je domiselno, po svoje pripovedoval 

nadaljevanje zgodbe in zgodbi določil konec, kot si ga je sam zamislil. 

Napredek z vidika zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku je učenec 

pokazal, ko je v šolo prinesel knjigo S. Makarovič: Kosovirja na leteči žlici in mi doživeto 

pripovedoval o vsebini prebranega. Pokazal mi je slike v knjigi in mi z navdušenjem razlagal, 

kaj počnejo osebe na slikah in kaj se v zgodbi dogaja. Pri tem je uporabil bogato besedišče in 

tudi nove besede, ki sva jih spoznala na najinih srečanjih. Učenec je podal mnenje o knjigi in 

izrazil navdušenje ob pripovedovanju. Povedal mi je, da je samostojno obiskal knjižnico in si 

sposodil knjigo, ki jo je našel na knjižni polici.  
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 13. in 14. Datum: 7. 5. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: 8. Piko obiščejo tatovi 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ glasno in čim bolj tekoče bere daljši del pravljice, tako da upošteva ustrezno intonacijo in 

barvo glasu; 

─ ustno obnovi vsebino poglavij, ki jih je bral med počitnicami; 

─ v besedilu poišče odgovore na vprašanja. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Knjiga Pika Nogavička 

Posnetek s spleta 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL  

Učenca motiviram z lutko in ga vprašam, kaj sva brala pred počitnicami. Skušam priklicati 

vsebino prejšnjega poglavja – učenec si pomaga s knjigo (poišče naslov sedmega poglavja, o 

čem govori poglavje, kam je Pika šla, kaj je tam počela itd.). Učenca vprašam, koliko in kaj 

je bral med počitnicami. Rečem mu, da naj samostojno ali s pomočjo knjige obnovi vsebino 

poglavij, ki jih je prebral.  

 

Učencu pokažem video posnetek ropa (https://www.youtube.com/watch?v=U3zbyPAGe2E). 

Pokažem mu tudi nekaj slik roparjev. Nato ga vprašam, kaj je videl na posnetku. 

Pripoveduje o posnetku in o svojih izkušnjah z roparji. Učenca vprašam, kako še imenujemo 

roparje (lopovi, tatovi) in kaj je zanje značilno.  

 

GLAVNI DEL 

GLASNO BRANJE 

Napovem novo poglavje. Počakam, da se učenec umiri in pripravi za poslušanje, nato 

začnem z branjem. Po prebranem odseku naredim krajši premor, da učenec uredi svoje 

misli, in preverim razumevanje prebranega. Naprej bere učenec. Sproti popravljam njegove 

napake, ga usmerjam in spodbujam pri branju, da bere čim bolj doživeto, z ustrezno 

intonacijo in barvo glasu. Ko prebere daljši odstavek, ga vprašam o njegovih občutkih in o 

vsebini poglavja. 

 

IZMENIČNO BRANJE IN PREVERJANJE RAZUMEVANJA 

Z učencem izmenično bereva naprej. Vztrajam pri tem, da čim več bere učenec, jaz ga pri 

tem vodim in popravljam. Ob novih besedah se ustaviva in jih skupaj razloživa. Pomagava 

si s spletom (slikovna ponazoritev) in slovarjem. Spretno vključujeva tudi njegov materni 

jezik. 

 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Učenec samostojno reši učni list. Nato ga skupaj pregledava in se pogovoriva o tem, kaj mu 

je bilo všeč, kaj bi spremenil in kaj se je naučil novega. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3zbyPAGe2E
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Učenec je bil po počitnicah zelo motiviran, da nadaljujeva z branjem knjige. Takoj je 

pripravil knjigo in začel vneto brskati po njej. Samostojno je začel pripovedovati o tem, 

koliko in kaj je bral doma. Povedal mi je, da je bral poglavja iz drugega dela knjige, ki je ne 

bereva pri najinih urah, in da je zelo zanimiva. Ustno je obnovil vsebino prebranih poglavij in 

odgovoril na moja vprašanja ter s tem dokazal, da je prebrano razumel. Povedal mi je tudi, 

da je doma glasno bral mamici, ji nato povedal obnovo prebranega in odgovoril na njena 

ustna vprašanja o besedilu. Učenec kaže napredek z vidika zanimanja za branje književnih 

besedil v slovenskem jeziku. 

 

Učenca sem dodatno motivirala za branje z lutko, ki je cel teden ni videl, nato še s 

posnetkom s spleta in s slikovnim gradivom, s čimer sem napovedala novo poglavje. Učenca 

je po moji napovedi zelo zanimalo, kaj se bo zgodilo. Pričela sem z branjem in učenec je 

kmalu izrazil željo, da on nadaljuje. Samostojno in v enem delu (strnjeno) je prebral tri strani 

v knjigi. Učenec je zelo napredoval tudi v svoji bralni tehniki, saj bistveno bolje kot na 

začetnih srečanjih spreminja intonacijo in barvo glasu ter upošteva ločila. V nadaljevanju sva 

se pri branju izmenjevala, kar je nanj delovalo zelo motivacijsko, ker je lahko izbiral, kdaj bo 

pričel z branjem in koliko bo prebral. Učenca so motivirale tudi slike med besedilom. 

Opazoval jih je in mi o njih doživeto pripovedoval.  

 

Učenec je vsebino razumel, ker je uspešno, v pravilnem časovnem zaporedju ustno naštel in 

opisal dogodke iz knjige. Razumevanje je dokazal tudi s tem, da je s pomočjo knjige obnovil 

vsebino prejšnjega poglavja in v besedilu našel odgovore na moja vprašanja. Ob koncu ure je 

samostojno rešil učni list za razumevanje prebranega/slišanega. 
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 15. in 16. Datum: 9. 5. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: 9. Pika gre na čajanko 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ glasno in čim bolj tekoče bere daljši del pravljice in pri tem upošteva ločila ter ustrezno 

intonacijo in barvo glasu; 

─ opiše sliko; 

─ nariše svojo čutnodomišljijsko predstavo književne osebe. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Didaktična igra 

Knjiga Pika Nogavička 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL  

Z igro drži – ne drži ponoviva, kaj se je zgodilo v prejšnjem poglavju. Učencu berem 

različne trditve. Če je trditev pravilna, vstane, če je napačna, počepne in jo popravi. 

 

Učencu pokažem sliko čajanke in ga vprašam, kaj počnejo ljudje na sliki. Opiše sliko. 

Pogovoriva se o novi besedi (čajanka). Učenec pove, kaj si predstavlja pod to besedo in jo 

poveže s svojim maternim jezikom.  

 

GLAVNI DEL 

GLASNO BRANJE 

Napovem novo poglavje. Ko se učenec umiri, udobno namesti in pripravi za zbrano 

poslušanje, pričnem z branjem. Po prebranem odseku naredim krajši premor, počakam, da 

učenec uredi svoje misli in z vprašanji preverim razumevanje prebranega.  

Nato mu dam učni list, na katerem ima nalogo, da nariše, kako si predstavlja Piko, ko se je 

odpravila na čajanko k Tomažu in Anici. Učenec zbrano posluša moje branje in ob branju 

nariše svojo čutnodomišljijsko predstavo književne osebe. Pogovoriva se o sliki. 

 

IZMENIČNO BRANJE IN PREVERJANJE RAZUMEVANJA 

Naprej bere učenec. Podam mu navodilo, da bom dele, kjer govori Pika, prebrala jaz, ostalo 

bere on. V besedilu mu pokažem in označim, kako veva, kje spregovori Pika. Med branjem 

ga usmerjam in spodbujam. Z učencem prebereva daljši odstavek in šele nato preveriva 

razumevanje. Že pred branjem mu podam navodilo, naj pozorno prisluhne prebranemu, da 

bo lahko kasneje samostojno obnovil vsebino.  

Sproti razlagava nove besede, učenec jih poveže s svojim maternim jezikom. Pomagava si s 

slikovnim gradivom na spletu in z uporabo slovarja. Razlago novih besed zapiše na učni 

list. 

 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Učenec samostojno reši učni list do konca. Nato ga skupaj pregledava in se pogovoriva o 

tem, kaj mu je bilo všeč, kaj bi spremenil in kaj se je naučil novega. 
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Učenec je bil motiviran za branje, ker je dal pobudo, da bi on pričel z branjem. To sem mu 

tudi omogočila. Učenec je strnjeno prebral daljši del besedila in ob tem zelo dobro spreminjal 

tudi intonacijo (ob klicaju, vprašaju) ter barvo glasu, glede na to, kdo je govoril 

(pripovedovalec, Pika itd.). V nadaljevanju sem učenca motivirala, da sva brala po vlogah. 

Učenec je bral besedilo pripovedovalca, jaz pa dobesedni navedek. To ga je zelo motiviralo, 

bil je zbran in je odlično sledil besedilu ter prepoznal, kdaj je na vrsti za branje.  

Z učencem sva uspešno dosegla vse zastavljene cilje. Učenec je vsebino knjige ustno v 

pravilnem časovnem zaporedju obnovil šele na koncu poglavja in s tem dokazal, da razume 

daljše slišano/brano besedilo. Obnovo poglavja je nato samostojno zapisal tudi na učnem 

listu. Razumevanje je pokazal tudi s pravilnim reševanjem didaktične igre Drži – ne drži, ki 

ga je tudi motivirala za delo. Učenec je kot dokaz razumevanja v besedilu poiskal in 

pokazal pravilni odgovor na zastavljena vprašanja.  

Učenec je pokazal, da ima interes za poustvarjanje, ko je z zanimanjem opisal sliko in ob 

njej kreativno napovedal, kaj se bo dogajalo v novem poglavju. Učenec je izrazil željo, da 

poišče podobne slike tudi na spletu. Poiskal je primerne slike in jih ustvarjalno opisal, kar 

prav tako predstavlja dokaz za njegov interes za poustvarjanje. Interes za poustvarjanje in 

hkrati tudi razumevanje slišanega je dokazal tudi s tem, ko je sproti, ko sem jaz brala, narisal 

svojo predstavo Pike Nogavičke. Samostojno in domiselno je nato predstavil, kaj je narisal in 

zanimivo opisal, kako si predstavlja, da se je Pika uredila.  
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 17. Datum: 12. 5. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: Ponovitev do 10. poglavja  

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ opiše Piko Nogavičko; 

─ smiselno in pravilno odgovarja na vprašanja o vsebini knjige in s tem pokaže, da je 

vsebino knjige razumel; 

─ z manjkajočimi besedami ustrezno dopolni besedilo; 

─ razloži neznane besede iz besedila; 

─ razvrsti dogodke v pravilno časovno zaporedje; 

─ zapiše obnovo izbranega poglavja iz knjige; 

─ upošteva pravopisna pravila (zapis velike začetnice, zapis ločil, pravilna oblika 

pridevnikov in samostalnikov). 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga navodil 

Delo z besedilom in učnim 

listom 

 

Knjiga Pika Nogavička 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list za ponovitev znanja 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL  

Da učenca motiviram za samostojno reševanje učnega lista, si na začetku skupaj ogledava 

krajši odlomek iz risanke o Piki Nogavički. 

 

GLAVNI DEL 

Z učencem skupaj pregledava vse naloge na učnem listu. Učencu jasno predstavim, kaj se 

od njega pri posamezni nalogi pričakuje. Ustno greva skozi vsebino vprašanj. Učenec 

vpraša, če česa ne razume.  

Pred pričetkom reševanja učenca opozorim na pravopisne napake (pravilen zapis velike 

začetnice in ločil). Opozorim ga, da naj piše čitljivo in da naj bo pri zapisu natančen, da ne 

bo izpuščal črk ali besed. Opozorim ga tudi, naj navodila in vprašanja bere natančno, 

odgovarja s celimi povedmi ter obvezno preveri svoje odgovore. 

 

Učenec povsem samostojno rešuje učni list. Med reševanjem spremljam njegovo delo, ga 

vodim in usmerjam, če vidim, da ima težave. Če zaznam napake, ga sproti opozarjam nanje, 

naj še enkrat preveri, ali je pravilno zapisal. 

 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Z učencem skupaj pogledava učni list in preveriva pravilnost njegovega reševanja. Učencu 

podam povratno informacijo o njegovem razumevanju vsebine knjige.  
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Danes je učenec ponovil vsebino knjige, ki sva jo do sedaj skupaj prebrala. Že prejšnjo uro 

sem mu povedala, naj se pripravi, da bova preverila razumevanje.  

Učenec je bil zelo motiviran za reševanje učnega lista, ker sem mu povedala, da bo rešen 

učni list pogledala tudi njegova učiteljica, ki ga bo ocenila namesto domačega branja. 

Motivirala sem ga tudi z uvodnim posnetkom, ki je učenca spodbudil za samostojno 

reševanje učnega lista. 

Z učnim listom sem preverila razumevanje knjige, ki jo z učencem bereva. Želela sem 

preveriti, koliko si je učenec zapomnil od prvega srečanja do danes. Učenec je dosegel vse 

zastavljene cilje. S samostojnim reševanjem učnega lista je dokazal, da si je zapomnil in da 

razume vsebino knjige. Razumevanje je dokazal z ustreznim opisom Pike Nogavičke, s 

pravilnimi odgovori na vprašanja o knjigi in z razlago novih besed, ki sva jih srečala v 

besedilu. Učenec je dogodke razvrstil v pravilno časovno zaporedje, ustrezno je izbiral med 

ponujenimi besedami in dopolnil besedilo z manjkajočimi besedami ter uspešno opisal 

izbrano poglavje, s čimer je dokazal, da vsebino knjige pozna in razume.  
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Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 18. in 19. Datum: 14. 5. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: 10. poglavje: Pika reši življenje 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ glasno in čim bolj tekoče bere daljši del pravljice; 

─ nariše svojo čutnodomišljijsko predstavo mesta, opisanega v knjigi, in tako pokaže svoje 

doživljanje slišanega; 

─ zapiše obnovo celotnega prebranega/slišanega poglavja; 

─ s pomočjo slik tvori zgodbo in jo zapiše. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Knjiga Pika Nogavička 

Lutka Pika Nogavička 

Slovar 

Učni list 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL  

Z učencem skupaj pregledava učni list od prejšnje ure. Pokažem mu, kje je storil napake, in 

skupaj pogledava, kje ima še težave. Učencu povem, da je dosegel zastavljene cilje, da 

vsebino knjige pozna in da je ustrezno odgovoril na vprašanja. Opozorim ga na pogoste 

pravopisne napake (zapis velike začetnice, manjkajoče strešice nad šumniki, končnice). 

 

GLAVNI DEL 

Učenca vprašam, ali pozna koga, ki je kdaj komu rešil življenje, in na kakšen način je to 

storil. Učenec pripoveduje o svojih izkušnjah, vezanih na vsebino poglavja.  

 

GLASNO BRANJE 

Z lutko Pike Nogavičke napovem novo poglavje, ki ga bova brala. Učenca ponudim, da 

izbere, ali bo on pričel z branjem ali pričnem jaz in on nadaljuje. Tako ga motiviram za 

branje, ker ima možnost izbire. Učencu rečem, naj se udobno namesti, umiri in pripravi za 

zbrano poslušanje in branje. Nato pričneva z glasnim branjem. Pred branjem ga še 

opomnim, da se ob neznanih besedah ustavi, da jih skupaj razloživa in poveževa tudi z 

njegovim maternim jezikom, nato nadaljujeva z branjem. Z učencem v celoti prebereva 11. 

poglavje. Pri tem se izmenjujeva. V prvi polovici branja naredim premor, med katerim 

učenec na učni list nariše svojo čutnodomišljijsko predstavo mesta, ki ga opisuje pisateljica. 

Nato nadaljujeva z izmeničnim branjem. Skrbim, da večino besedila prebere učenec, jaz le 

krajše odseke. Učenca popravim ob napakah in mu naročim, da naj bere doživeto, tako kot 

se pravljice bere. Opomnim ga, naj spremeni barvo glasu, glede na to, ali govori 

pripovedovalec, Pika ali kdo drug.  

 

PREVERJANJE RAZUMEVANJA 

Ko z učencem prebereva celo poglavje, se pogovoriva o vsebini. Učencu rečem, naj sedaj v 

pravilnem časovnem zaporedju obnovi vsebino poglavja, ki sva ga brala. Učencu v pomoč 

postavljam podvprašanja in ga usmerjam. Učenec v zbornem knjižnem jeziku pripoveduje 

obnovo poglavja in jo nato tudi zapiše na učni list. 

 

Učenec samostojno reši zadnjo nalogo na učnem listu. Ob slikah pripoveduje zgodbo in jo 

zapiše. Z učencem ponoviva, da mora biti zgodba sestavljena iz treh delov. V uvodu 

predstavimo, kdo nastopa in kje se zgodba dogaja. V osrednjem delu (jedro) zapišemo, kaj 

se je zgodilo (opišemo zaplet), v zaključku pa, kako se je zgodba končala (razplet). 

 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Z učencem skupaj pregledava učni list. Opozorim ga na pogoste napake, kaj mu gre dobro 

in kje bi lahko še izboljšal svoje znanje. Pogovoriva se o učni uri, kaj mu je bilo všeč, kaj bi 

spremenil in kaj se je novega naučil. 
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Danes sem učenca za branje/poslušanje zopet motivirala z lutko in s tem, da je pripovedoval 

o svojih izkušnjah. Tako sva skupaj napovedala novo poglavje, kar je spodbudilo njegovo 

motivacijo za branje. Izrazil je željo, da prične z branjem. Motivacijo za branje in 

poslušanje sem ohranjala tako, da sem mu dala možnost izbire, katere dele besedila bo bral, 

in skrbela sem, da sva se z učencem pri branju izmenjavala.  

 

Učenec je dokazal, da knjigo razume, ko je: uspešno obnovil vsebino celega poglavja in to 

tudi zapisal; naštel književne junake in jih doživeto opisal; določil kraj in opredelil čas 

dogajanja ter znal določiti zaplet zgodbe in njen konec. 

 

Učenec je dokazal, da ima vedno večji interes za poustvarjanje, s tem, da je najprej narisal 

svojo predstavo mesta in nato še zanimivo predstavil, kaj je narisal in kako si mesto 

predstavlja. Naloga s slikovnim gradivom ga je spodbudila, da je z zanimanjem napisal 

zgodbo ob slikah in jo nato še doživeto predstavil ter s tem pokazal svoj interes za 

poustvarjanje.  

 

Učenec je na današnje srečanje prinesel knjigo Dava Pilkeya: Kapitan Gatnik. Povedal mi je, 

da knjigo bere v prostem času in da je o njej pripovedoval tudi doma mami in učiteljici v 

razredu. Učenec je ob listanju po knjigi z navdušenjem pripovedoval vsebino zgodbe in mi 

povedal, da mu je knjiga všeč. Učenec samostojno poseže po slovenskih književnih delih in 

jih prebira, česar pred najinimi srečanji ni počel brez spodbude učiteljice oziroma če ni bilo 

to obvezno branje (npr. knjige za domače branje). Povedal mi je, da si knjigo izbere sam ali 

pa za nasvet vpraša knjižničarko. Učenec je z veseljem pripovedoval o knjigi, ki jo je prinesel 

s seboj, in pri obnovi uporabil bogato besedišče.  
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SPROTNA PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

 

 

 

 

 

Naslov šole: Osnovna šola Grm Predmet: slovenščina 

Razred: 3. Šolsko leto: 2013/14 

Zaporedna št. ure: 20. in 21. Datum: 20. 5. 2014 

Študentka: Andrejka Štimpfel Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

Poglavje: 11. poglavje: Pika praznuje rojstni dan 

Operativni cilji: 

Učenec: 

─ glasno, zbrano in čim bolj tekoče bere daljši del pravljice ter pri tem upošteva ločila, 

ustrezno intonacijo in barvo glasu; 

─ vrednoti književno besedilo in ga poveže s svojim čutnim in izkušenjskim svetom; 

─ izdela in predstavi miselni vzorec o knjigi Pika Nogavička. 

Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in  

učna sredstva 

Individualna Razlaga 

Pripovedovanje 

Opisovanje 

Pogovor 

Delo z besedilom 

Delo s slikovnim gradivom 

Metoda branja 

Knjiga Pika Nogavička 

Lutka Pika Nogavička 

Risanka Pika praznuje rojstni 

dan 

Slovar 

Učni list 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Andrejka Štimpfel, magistrsko delo 

76 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL  

Učencu pokažem odsek iz risanke z naslovom Pika praznuje rojstni dan. Pogovoriva se o 

tem, kaj sva videla na posnetku. Učenec pripoveduje, kaj mu je bilo na posnetku všeč in kaj 

se je dogajalo (opisuje zgodbo).  

 

GLAVNI DEL 

Z lutko motiviram učenca za branje. Vprašam ga, ali lahko na podlagi ogleda posnetka 

napove, kako je naslov zadnjemu poglavju, ki ga bova danes skupaj prebrala.  

 

GLASNO BRANJE 

Učencu ponudim možnost, da izbere, ali bo on začel z branjem poglavja ali jaz. Tako 

vzbudim njegovo zanimanje za branje, saj se lahko sam odloči za tisto, kar mu je ljubše. 

Učencu rečem, naj se pred branjem udobno namesti na svojem stolu, da se umiri in zbere za 

poslušanje. Z učencem izmenično glasno bereva. Pred branjem ga opomnim, naj se ob 

neznanih besedah ustavi, da jih skupaj razloživa in poveževa z njegovim maternim jezikom, 

nato nadaljujeva z branjem. Z učencem izmenično v celoti prebereva 11. poglavje. Učenec 

bere zgodbo doživeto, spreminja barvo glasu, opozarjam ga na to, kako se pravljico bere. 

Pozoren je tudi na to, kdo govori: pripovedovalec, Pika ali kdo drug.  

 

PREVERJANJE RAZUMEVANJA 

Ko z učencem prebereva celo poglavje, se pogovoriva o vsebini. Učenec v pravilnem 

časovnem zaporedju obnovi vsebino poglavja, ki sva ga brala. Učencu v pomoč postavljam 

podvprašanja in ga usmerjam. Učenec v zbornem knjižnem jeziku pripoveduje obnovo 

poglavja in odgovarja na vprašanja za razumevanje. 

 

POUSTVARJANJE 

Z učencem izdelava plakat v obliki miselnega vzorca, na katerem predstavi, kaj se je naučil, 

oziroma kaj si je od pravljice v nadaljevanjih najbolj zapomnil. Učenec sam izbere, kaj bo 

na plakat zapisal in narisal, pozoren je na to, da predstavi knjigo tako, da bo tisti, ki bo videl 

plakat, želel tudi sam prebrati knjigo. Za učenca pripravim tudi nekaj sličic, ki jih lahko 

uporabi pri izdelavi plakata. Učenec plakat smiselno predstavi. 

 

ZAKLJUČEK Z EVALVACIJO 

Z učencem se pogovoriva o ciljih, ki sva jih uresničevala na najinih srečanjih. Učenec 

predstavi svoje občutke, misli in ugotovitve ter poda povratno informacijo, kako se je 

počutil na najinih srečanjih. Izrazi svojo lastno oceno, kaj meni, da je osvojil, kje je še 

šibek, kaj bo moral še izboljšati. Tudi jaz podam učencu povratno informacijo, predstavim 

njegov napredek, kje je še šibek in kaj mora še utrjevati. 
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SPROTNA ANALIZA IZVEDENE UČNE URE, 20. 5. 2014 

Za napoved zadnjega poglavja sem uporabila lutko ter učencu pokazala posnetek risanke in ga 

tako motivirala za branje/poslušanje. Učenca je za branje motiviralo tudi to, da sva brala 

po vlogah in se pri branju izmenjevala.  

Učenec je razumevanje dokazal s tem, da je samostojno napovedal, kaj se bo dogajalo v 

zgodbi; ko je odgovarjal na moja ustna vprašanja o besedilu in povedal obnovo poglavja.  

Učenec mi je pokazal, da je motiviran in da ima vedno večji interes za poustvarjanje, ko je 

listal po knjigi in mi začel ob slikah samostojno pripovedovati zanimivo zgodbo. Povedal mi 

je, da je doma tudi mamici tako pripovedoval zgodbo ob slikah iz knjige, kot sva to delala na 

prejšnjem srečanju. 

Učenec je dokazal, da ima velik interes za poustvarjanje, saj je izdelal pregleden miselni 

vzorec in ga zanimivo predstavil. Učenec je zelo navdušeno ustvarjal svoj plakat oz. miselni 

vzorec za predstavitev, pri delu se je zelo potrudil, uporabil je veliko barv in pripravljeno 

slikovno gradivo. Bil je zelo motiviran za izdelavo. Na koncu je plakat predstavil. Pri tem sem 

ga posnela, kar ga je zelo motiviralo. Pri predstavitvi se je potrudil, da je vse, kar je zapisal 

na plakat, doživeto predstavil. 
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http://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.navtikasport.com%2Fproducts_pictures%2F410202B2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fplavalniklub-kamnik.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D282%3Arazpis-za-delo-reevalca-iz-vode%26catid%3D1%3Anovice%26Itemid%3D2&h=200&w=327&tbnid=kE2_TLR8So_Q8M%3A&zoom=1&docid=OrYZU0wzFRF7xM&ei=fhVyU5CCLe-NyQOhpYDwBA&tbm=isch&ved=0CGkQMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=2719&page=2&start=13&ndsp=24
http://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.navtikasport.com%2Fproducts_pictures%2F410202B2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fplavalniklub-kamnik.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D282%3Arazpis-za-delo-reevalca-iz-vode%26catid%3D1%3Anovice%26Itemid%3D2&h=200&w=327&tbnid=kE2_TLR8So_Q8M%3A&zoom=1&docid=OrYZU0wzFRF7xM&ei=fhVyU5CCLe-NyQOhpYDwBA&tbm=isch&ved=0CGkQMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=2719&page=2&start=13&ndsp=24
http://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.navtikasport.com%2Fproducts_pictures%2F410202B2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fplavalniklub-kamnik.si%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D282%3Arazpis-za-delo-reevalca-iz-vode%26catid%3D1%3Anovice%26Itemid%3D2&h=200&w=327&tbnid=kE2_TLR8So_Q8M%3A&zoom=1&docid=OrYZU0wzFRF7xM&ei=fhVyU5CCLe-NyQOhpYDwBA&tbm=isch&ved=0CGkQMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=2719&page=2&start=13&ndsp=24
https://www.youtube.com/watch?v=U3zbyPAGe2E
https://www.youtube.com/watch?v=f8wL2rvibI4
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13 OBDELAVA PODATKOV: ŠTUDIJA PRIMERA 
 

13.1 Klasificiranje podatkov in sprotne interpretacije  

 

Na podlagi zastavljenih ciljev, raziskovalnih vprašanj in izvedenih individualnih ur z učencem 

sem oblikovala za mojo raziskavo pomembne pojme in jim s postopkom kodiranja določila 

pripadajoče izjave z dokazi. S postopkom kodiranja sem klasificirala podatke iz: sprotnih 

analiz učnih ur; učenčevih odgovorov, pridobljenih z intervjujem in vprašalnikom; izdelanega 

individualnega programa za učenca; posnetkov učne ure in izdelkov učenca.  

 

 

Pojem 

1. MOTIVACIJA ZA BRANJE/POSLUŠANJE KNJIŽEVNIH BESEDIL V 

SLOVENSKEM JEZIKU 

Izjava Dokaz 

Prisotnost lutke. Pripoved o Piki iz filma, pogovor z njo, pripoved 

o svojih izkušnjah. 

Uvodni posnetek risanke s pesmijo. Želja po ponovnem gledanju. 

Izražena želja o samostojnem branju 

pesmi. 

Večkratno branje. 

Didaktične igre. Želja po reševanju, zanimanje za iskanje besed, 

parov, reševanje iger, navdušenje ob reševanju. 

Ilustracije v knjigi. Gledanje, opisovanje in pripoved zgodbe ob 

slikah. 

Branje neposredno iz knjige. Veselje do branja iz knjige in želja po branju. 

Ogled posnetkov na spletu, risanke o Piki 

Nogavički. 

Zanimanje za gledanje, zbrano in pozorno 

gledanje in poslušanje. 

Pripomoček za branje (bralni karton). Uporaba pri branju z namenom boljše sledljivosti 

med vrsticami. 

Branje na različne načine (izmenično, po 

vlogah). 

Spreminjanje intonacije in barve glasu pri branju, 

zanimanje za vrstni red branja (kdaj bo on na 

vrsti) in veselje do branja pri igri vlog (govor 

Pike). 

Napoved novega poglavja. Spraševanje, kaj se bo zgodilo Piki v novem 

poglavju in kdaj bova pričela z branjem. 

Samostojna izbira, kaj in koliko bo bral. Dajanje pobude, kdaj bo pričel z branjem in 

koliko bo prebral. 

Učenčeva samostojna napoved o tem, kaj 

se bo zgodilo v novem poglavju. 

Napoved dogajanja v zgodbi. 

Sprotno risanje zgodbe ob poslušanju. Navdušenje nad risanjem in risanje zgodbe na 

zanimiv način, v petih korakih (sprotno risanje 

dogajanj v zgodbi ob poslušanju). 

Izvajanje vmesnih dejavnosti med Pogovor o prebranem, postavljanje vprašanj, kaj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Andrejka Štimpfel, magistrsko delo 

80 

branjem. se bo zgodilo, razlaga neznanih besed. 

Samostojno branje doma. Branje doma. Pripoved o prebranem.  

Branje mami in pripoved obnove. Opis o branju in pripovedovanju doma.  

Pripovedovanje učiteljici in sošolcem o 

najinih urah. 

Navdušenje nad individualnim pristopom 

učiteljice. Opis dejavnosti na individualnih urah.  

Individualni pristop kot didaktični 

model. 

Pripoved o veselju do branja individualno (rad 

bere iz knjige, všeč mu je, ker sva sama, ker se 

veliko pogovarjava, učiva in ker je veliko sam 

bral, všeč mu je, ker skupaj bereva in ga ni 

strah).  

Pouk v različnih učnih okoljih. Opisovanje občutkov pri menjavanju učnih okolij 

(knjižnica, sejna soba, razred, pisarna). 

Posnetki branja in poslušanje posnetka. Trud po boljšem in pravilnejšem branju ob 

snemanju. Želja po poslušanju lastnega branja. 

Slikovno gradivo. Opazovanje in opisovanje slik, iskanje svojih slik 

po spletu in njihov ustvarjalen opis. 

Uporaba slovarja in spleta. Veselje do uporabe, zanimanje za iskanje, 

razlaga neznanih besed in uporaba v novih, 

svojih povedih. 

Ustrezno izbrana knjiga (Pika 

Nogavička). 

Veselje do knjige in zgodbe v njej. Razumevanje 

vsebine knjige. Primerna zahtevnost.  

 

 

Interpretacija  

 

Glede na zbrane podatke v zgornji tabeli lahko odgovorim na prvo raziskovalno vprašanje, ki 

sem si ga postavila: Uporabljeni didaktični pristop je pozitivno vplival na učenčevo 

motivacijo za branje in poslušanje književnih besedil v slovenskem jeziku. 

 

Učenca zelo spodbudi uporaba različnih didaktičnih pripomočkov, kot so lutka, kartonček, 

ogledi posnetkov, slikovno gradivo, uporaba slovarja, spleta itd. Pripovedoval mi je o tem, 

kaj in koliko bere doma, kako o prebranem doma pripoveduje mami in sošolcem ter učiteljici 

v razredu. Učenec je motiviran za branje na različne načine (menjavanje vlog) in zelo ga 

motivira tudi menjavanje šolskih prostorov. Učenec je pokazal, da je motiviran, ko je 

navdušeno risal potek zgodbe in jo zanimivo predstavil. Pripovedoval mi je o tem, da rad bere 

in da mu je všeč, ker bereva sama. Ugotovila sem, da ga zelo motivira, če ve, da ga bom 

posnela, ker si lahko posnetek kasneje tudi ogleda oziroma mu prisluhne.  
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Pojem 

2. RAZUMEVANJE PREBRANEGA/SLIŠANEGA KNJIŽEVNEGA BESEDILA V 

SLOVENSKEM JEZIKU 

Izjava Dokaz 

Ustni in pisni odgovori na vprašanja. Pravilno odgovarjanje na vprašanja o besedilu. 

Rešene naloge na učnih listih. Pravilno rešeni izdelki učenca (učni listi).  

Potek dogodkov. Opis dogodkov v pravilnem časovnem zaporedju, 

naštevanje in opisovanje ter pravilno razvrščanje 

dogodkov.  

Prosta obnova vsebine zgodbe. Natančna obnova prebrane/slišane zgodbe (na 

začetku po krajših prebranih odsekih, kasneje 

samostojna obnova celotnega poglavja). 

Obnova zgodbe ob slikah. Podrobna obnova vsebine zgodbe v petih 

korakih. 

Poznavanje književnih oseb. Poimenovanje in opisovanje književnih oseb. 

Določanje kraja in časa dogajanja. Opis kraja in časa dogajanja. 

Primerjanje knjige s predstavo in 

posnetkom. 

Navede podobnosti in razlike med knjigo, 

predstavo in posnetkom. 

Obnova vsebine zgodbe ob knjigi. Pravilna obnova sprotnega prebranega poglavja.  

Iskanje odgovorov v knjigi. Poišče in pokaže ustrezen odgovor. 

Izbira in dopolnjevanje manjkajočih 

besed. 

Pravilna izbira in dopolnitev. 

Reševanje didaktičnih iger. Pravilno in smiselno reševanje didaktičnih iger. 

Pogovor o vsebini zgodbe iz knjige. Razumevanje in opisovanje vsebine zgodbe. 

Iskanje bistvenih delov zgodbe. Določitev in opis uvoda, jedra (zapleta) 

zaključka zgodbe. 

Nadaljevanje zgodbe. Pravilno nadaljevanje in zaključek zgodbe. 

 

 

Interpretacija  

 

Na podlagi zgornje tabele lahko odgovorim na drugo raziskovalno vprašanje: Učenec 

priseljenec je po intenzivnem individualnem delu prebrano/slišano književno besedilo v 

slovenskem jeziku v večini razumel, skupaj sva razložila le nekaj težjih besed .  

 

Vsebino zgodbe je znal obnoviti od začetka do konca, pripovedovati o njej in odgovoriti na 

vprašanja o besedilu. Ustrezno in pravilno je izpolnil naloge na učnih listih ter smiselno rešil 

didaktične igre. Učenec je uspešno naštel in opisal književne osebe, določil kraj in čas 

dogajanja ter smiselno nadaljeval in zaključil zgodbo. Poleg tega je uspešno navedel 

podobnosti in razlike med knjigo, gledano predstavo in posnetkom ter ob lastnih ilustracijah 

smiselno in natančno obnovil zgodbo. 
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Pojem 

3. POVEČANJE INTERESA ZA POUSTVARJANJE KNJIŽEVNEGA BESEDILA V 

SLOVENSKEM JEZIKU 

Izjava Dokaz 

Risanje glavne književne osebe. Ustvarjanje lastne predstave o Piki Nogavički. 

Iskanje asociacij. Navajanje besed, ki ga spomnijo na Piko 

Nogavičko. 

Branje doma. Samostojno branje knjige in pripoved mami. 

Napoved ob lutki. Pripoved svoje zgodbe lutki in napoved 

dogajanja. 

Vživljanje v glavno književno osebo. Doživet in slikovit opis glavne književne osebe 

in pripovedovanje, kaj bi raziskoval, če bi bil 

raziskovalec. 

Poustvarjanje – risanje. Risanje predstav o glavni književni osebi in 

razvoj domišljije.  

Ustvarjanje med poslušanjem zgodbe in 

domiselna predstavitev. 

Navdušenje nad risanjem (potek dogodkov) in 

smiselnost predstavitve v petih korakih.  

Pripoved svoje zgodbe. Pripovedovanje zanimive zgodbe s svojim 

zaključkom. 

Zapis in predstavitev obnove. Samostojen zapis in zanimiva predstavitev 

obnove o branju doma.  

Opis slik in smiselna napoved novega 

poglavja. 

Doživet opis slik in kreativna napoved dogajanja 

v novem poglavju. 

Iskanje slik po spletu. Želja po iskanju ustreznih slik in ustvarjalen opis 

najdenih slik. 

Risanje, ilustracija. Risanje predstav o mestu in zanimiva 

predstavitev narisanega. 

Pisanje in predstavitev zgodbe ob slikah. Zapis in doživeta predstavitev svoje zgodbe. 

Pripoved ob knjigi. Listanje knjige in zanimiva pripoved zgodbe ob 

slikah. 

Izdelava in predstavitev miselnega 

vzorca. 

Veselje do izdelave in predstavitve. 

 

 

Interpretacija  

 

Na podlagi izjav s pripadajočimi dokazi, ki sem jih s kodiranjem predstavila v zgornji tabeli, 

lahko navedem odgovor na tretje raziskovalno vprašanje: Pri učencu priseljencu se je po 

intenzivnem individualnem delu povečal njegov interes za poustvarjanje književnega 

besedila v slovenskem jeziku. 

 

Učenec je med branjem in po branju dokazal, da je zainteresiran za poslušanje/branje in 

poustvarjanje književnega besedila v slovenskem jeziku. Na začetku je interes za 

poustvarjanje kazal z risanjem, smiselnim reševanjem didaktičnih iger in iskanjem asociacij. 

Kasneje je zanimivo pripovedoval vsebino zgodbe, jo ilustriral v korakih in nadaljeval zgodbo 

po svoje. Povečan interes za poustvarjanje je pokazal tudi s tem, da je na zadnjih srečanjih že 

samostojno zapisal in predstavil lastno zgodbo ob slikah in izdelal zanimiv miselni vzorec. 
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Učenec se je vživljal v glavno književno osebo in o njej doživeto pripovedoval, kreativno je 

nadaljeval zgodbo in z navdušenjem iskal slike, vezane na vsebino tudi po spletu. 

 

 

Pojem 

4. NAPREDEK Z VIDIKA ZANIMANJA ZA BRANJE KNJIŽEVNIH BESEDIL V 

SLOVENSKEM JEZIKU 

Izjava Dokaz 

Branje doma. Predstavitev in pogovor o tem, kaj je prebral.  

Branje novih poglavij v drugem delu 

knjige. 

Predstavitev poglavij in pogovor o vsebini. 

Izbor drugih knjig. Predstavitev prebranih knjig in pogovor o njih. 

Izjave o priljubljenosti branja. Pripoved (rad bere, nima strahu pred branjem,  

navede prebrane knjige). 

Predstavitev prebrane knjige doma. Pripoved o knjigi, opis zgodbe in mnenje o njej 

(uporabi bogato besedišče, nove besede). 

Poda mnenje o prebrani knjigi doma. Ob pripovedovanju izraža navdušenje nad 

prebrano knjigo.  

Samostojno seganje po novih knjigah in 

branje. 

Obisk knjižnice, pripoved o branju doma. 

Število prebranih knjig. Predstavitev seznama prebranih knjig.  

Načrt branja književnih besedil v 

prihodnje. 

Načrtovanje branja zanimivih knjig v prihodnje. 

 

 

Interpretacija  

 

Zadnje raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo: Ali se bo pri učencu priseljencu 

po obdobju trimesečnega intenzivnega branja pokazal napredek z vidika zanimanja za branje 

književnih besedil v slovenskem jeziku? Z raziskavo sem pridobila odgovor tudi na to 

vprašanje. Z učencem sem glede na to, da je bil bolj zbran, če so bila najina srečanja 

pogostejša, delala večkrat tedensko v razponu dveh mesecev. Ko sem spoznala, da učenec 

težje prikliče iz spomina delo najinega predhodnega srečanja, sem nadaljnja srečanja 

načrtovala pogosteje, pri čimer sem upoštevala tudi učenčev razpoložljivi čas. Odgovorim 

lahko na četrto raziskovalno vprašanje: Pri učencu priseljencu je bil tudi po obdobju 

skupnega branja (dva meseca) viden napredek z vidika zanimanja za branje književnih 

besedil v slovenskem jeziku. 

 

Učenec je najbolj napredoval z vidika zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem 

jeziku, saj samostojno posega po knjigah in načrtuje branje tudi v prihodnje, česar pred 

najinimi srečanji ni počel. Učenec bere doma, v prostem času, in nima strahu pred branjem v 

razredu. Samostojno obišče knjižnico in poišče knjige za branje. Prebrane knjige z veseljem 

prinese tudi v šolo in o njih pripoveduje.  
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13.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja in potrditev ciljev 

 

Raziskovalna vprašanja in odgovori nanja 

 

1. vprašanje: Ali bo uporabljeni didaktični pristop pozitivno vplival na učenčevo motivacijo 

za branje in poslušanje književnih besedil v slovenskem jeziku? 

Odgovor: Uporabljeni didaktični pristop je pozitivno vplival na učenčevo motivacijo 

za branje in poslušanje književnih besedil v slovenskem jeziku. 

 

2. vprašanje: Ali bo učenec priseljenec po intenzivnem individualnem delu razumel prebrano 

ali slišano književno besedilo v slovenskem jeziku? 

Odgovor: Učenec priseljenec je po intenzivnem individualnem delu prebrano/slišano 

književno besedilo v slovenskem jeziku v večini razumel, le nekaj težjih 

besed sva skupaj razložila.  

 

3. vprašanje: Ali se bo pri učencu priseljencu po intenzivnem individualnem delu povečal 

njegov interes za poustvarjanje književnega besedila v slovenskem jeziku? 

Odgovor: Pri učencu priseljencu se je po intenzivnem individualnem delu povečal 

njegov interes za poustvarjanje književnega besedila v slovenskem jeziku. 

 

4. vprašanje: Ali se bo pri učencu priseljencu po obdobju trimesečnega intenzivnega branja 

pokazal napredek z vidika zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku? 

Odgovor: Pri učencu priseljencu je bil tudi po obdobju skupnega branja (dva 

meseca) viden napredek z vidika zanimanja za branje književnih besedil v 

slovenskem jeziku. 

 

Potrditev raziskovalnih ciljev 

 

Na začetku magistrske naloge sem si postavila cilje, ki sem jih v svoji raziskavi uspešno 

dosegla in realizirala.  

Za delo z učencem priseljencem sem razvila in preizkusila didaktični pristop, individualno 

delo pri pouku književnosti, s čimer sem vplivala na to, da je bil učenec motiviran za 

branje/poslušanje, da je razumel vsebino prebranega/slišanega in da je imel interes za 

poustvarjanje književnega besedila v slovenskem jeziku. V zgornjih tabelah sem ob 

posameznih pojmih zbrala izjave s pripadajočimi dokazi, ki potrjujejo resničnost doseženih 

ciljev. 

Poleg tega sem si na začetku postavila cilj, da bom spodbudila zanimanje učenca priseljenca 

za samostojno izbiro in branje književnih besedil v slovenskem jeziku, ki sem ga prav tako 

uspešno dosegla. Učenec rad posega po knjigah, jih samostojno bere in o njih z zanimanjem 

pripoveduje. Učenec načrtuje branje tudi v prihodnje, česar pred najinimi srečanji ni počel. 
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14 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI TER PREDLOGI ZA 

UČITELJA 

 

14.1 Ugotovitve  

 

V svoji raziskavi sem izvedla študijo primera pri pouku književnosti z učencem priseljencem 

v tretjem razredu osnovne šole.  

 

Glede na zastavljene cilje in raziskovalna vprašanja, sem ugotovila, da: 

 sem izdelala učinkovit didaktični pristop, individualno delo pri učenju književnosti, s 

katerim sem uspešno dosegla zastavljene cilje; 

 je izdelani in uporabljeni didaktični pristop pozitivno vplival na učenčevo motivacijo 

za branje in poslušanje književnih besedil v slovenskem jeziku; 

 je učenec priseljenec po intenzivnem individualnem delu skoraj v celoti razumel 

prebrano ali slišano književno besedilo v slovenskem jeziku; 

 se je pri učencu priseljencu povečal interes za poustvarjanje književnega besedila v 

slovenskem jeziku; 

 se je pri učencu priseljencu po obdobju skupnega branja pokazal napredek z vidika 

zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku. 

 

Z raziskavo sem ugotovila, da je potrebno z učencem priseljencem v osnovni šoli delati 

individualno, pri tem izhajati iz njegovih jezikovnih in kulturnih razlik ter ga spodbujati za 

samostojno branje književnih besedil v slovenskem jeziku. Z individualnim pristopom učitelj 

sledi učenčevemu napredku, pri čemer prilagaja poučevanje njegovemu tempu in učnemu 

okolju. Učencu prilagaja tudi čas, dejavnosti, naloge, vsebine in drugo.  

 

Učenec priseljenec, s katerim sem delala, je po intenzivnih individualnih skupnih urah najbolj 

napredoval na področju zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku. Pred 

najinimi srečanji učenca branje ni zanimalo in ni posegal po slovenskih književnih besedilih. 

Na najinih srečanjih je učenec vse pogosteje izrazil željo, da bi bral, prinesel je knjige, ki jih 

je bral in o njih z zanimanjem pripovedoval. Dokaz za napredek so tudi njegove izjave o 

priljubljenosti branja (da rad bere, da nima strahu pred branjem, izražanje navdušenja nad 

prebrano knjigo itd.) ter izpolnjen vprašalnik o branju, v katerem je navedel število prebranih 

knjig in zapisal, da načrtuje branje tudi v prihodnje, česar pred najinimi srečanji ni počel. 

Učenec mi je s pripovedovanjem o vsebinah knjig dokazal, da samostojno posega po 

književnih besedilih in jih prebira.  

 

V svoji raziskavi sem želela učencu priseljencu omogočiti spodbudno učno okolje, v katerem 

se bo dobro počutil in si želel usvajati nova znanja ter uporabljati slovenski jezik. V ta namen 

je z učencem potrebno menjavati šolsko učno okolje (razred, kabinet, knjižnica, zunaj šole 

idr.), kar vpliva na njegovo motivacijo ter pripravljenost za delo, da se lažje in hitreje uči. 

 

Na podlagi raziskave in skladno z obdelanimi podatki sem ugotovila, da je potrebno za 

ohranjanje in razvijanje motivacije pri učencu priseljencu v pouk uvajati raznolike didaktične 

pripomočke in načrtovati pestre dejavnosti, pri katerih je učenec ves čas aktiven in se ne 
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dolgočasi. Učitelj mora skrbeti, da načrtuje različne in prilagojene dejavnosti za učenca, ki so 

obenem primerno zahtevne, da se lahko ob njih počuti uspešen.  

 

Z raziskavo sem ugotovila, da je razumevanje prebranega/slišanega besedila potrebno 

preverjati na različne načine: 

 pisni izdelki (odgovori na vprašanja, obnova zgodbe, zapis dogodkov v pravilnem 

časovnem zaporedju, zapis zgodbe ob slikah, ilustriranje zgodbe in njena predstavitev 

itd.);  

 ustno preverjanje (obnova vsebine, določanje dogajalnega časa in prostora, opis 

književnih oseb itd.);  

 didaktične naloge (reševanje didaktičnih primerov – iskanje asociacij, iskanje parov 

besed oziroma besednih zvez itd.) in drugo. 

 

Učitelj mora v razredu upoštevati potrebe vsakega učenca posebej in v skladu s tem prilagajati 

pouk. Nekateri učenci se lažje izražajo pisno, drugi ustno, zato jim moramo v procesu 

poučevanja ponuditi raznolike načine preverjanja , da lahko v najboljši meri pokažejo, da 

prebrano/slišano besedilo razumejo. 

 

Ugotovila sem tudi, da je potrebno interes za poustvarjanje pri učencu priseljencu razvijati 

postopno. Sprva mora biti učenec motiviran za branje/poslušanje književnega besedila, nato 

ga mora razumeti in šele potem sledi poustvarjanje. Pomembno je, da upoštevamo faze šolske 

interpretacije besedila, v katerih je tudi navedeno, da se poustvarjalne dejavnosti izvajajo 

praviloma na koncu. Učenec je šele tedaj, ko je motiviran in besedilo razume ter se nanj 

odziva, sposoben poustvarjati (sprva iskanje asociacij, ilustriranje dogodkov iz knjige, 

vživljanje v književno osebo, nato pripoved zgodbe ob slikah, izdelava miselnega vzorca itd.). 

 

14.2 Zaključki  

 

Na osnovi ugotovitev lahko oblikujem zaključke svoje magistrske naloge. 

 

Spoznala sem, da je ključnega pomena za poučevanje učencev priseljencev v osnovni šoli, da 

skrbno načrtujemo pouk in tega ne prepustimo golemu naključju. Pozorni moramo biti na 

proces učenja in ga prilagajati posameznemu učencu ter njegovim zmožnostim. Pri tem 

moramo izhajati iz individualnega načrta aktivnosti za učenca, ki ga načrtujemo pred 

pričetkom dela z njim in ga sproti dopolnjujemo. Individualni načrt aktivnosti omogoča 

učitelju, da natančno spremlja učenčev napredek, doseganje ciljev, realizacijo aktivnosti ter 

dosežke, ki jih pokaže. Pomembno je, da učitelj na začetku skupaj z drugimi strokovnimi 

delavci izpolni individualni načrt aktivnosti, ki mora vsebovati bistvene podatke o učencu 

(predznanje, močna in šibka področja, poznavanje jezika, stopnja njegovega znanja itd.). V 

skladu s slednjimi načrtuje prilagojene cilje in dejavnosti zanj. V omenjeni dokument med 

izvajanjem pouka dosledno vpisuje učenčev napredek ter na podlagi tega načrtuje in izvaja 

nadaljnje prilagoditve. 

 

Naloga učitelja z vidika motiviranja učenca priseljenca za branje/poslušanje ter razumevanja 

prebranega/slišanega književnega besedila je, da pri pouku dosledno uporablja različne 

didaktične pripomočke (lutka, branje s kartončkom, slikovno gradivo, posnetki, slovar, splet 

itd.). Uporaba slednjih pritegne učenčevo pozornost, ga motivira za branje/poslušanje ter 
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vpliva na boljše razumevanje besedila. Za uresničevanje ciljev razumevanja je pomembno, da 

učitelj poleg pestre uporabe didaktičnih pripomočkov načrtuje diferencirane in 

individualizirane naloge za učenca, pri čemer upošteva njegova močna in šibka področja ter 

stopnjo njegovega znanja.  

 

Učitelj lahko razvija in povečuje interes za poustvarjanje učenca na različne načine. Pri tem je 

pomembno, da učencu omogoči, da je kreativen, da ilustrira dogodke iz knjige, pripoveduje 

svojo zgodbo, zgodbi spremeni konec, navede asociacije na določeno temo itd. V fazi 

poustvarjanja je učitelj dolžen učencu pustiti čas in svobodo za samostojno izražanje. Ponuditi 

mu mora raznolike poustvarjalne dejavnosti (izdelava miselnega vzorca, tvorjenje zgodbe ob 

slikah, vživljanje v književno osebo itd.), ob katerih učenec razvija svojo osebnost, svoje 

domišljijske zmožnosti, poglablja doživljanje književnega besedila, izrazi svoje občutke in na 

ta način dosega predvidene cilje.  

 

Pri pouku književnosti je bistvenega pomena, da učitelj spodbuja učence za samostojno branje 

in jih navaja, da čim prej pridejo v stik s knjigo. Knjigo si sprva ogledajo, listajo po njej, si 

ogledujejo ilustracije in jo šele nato prebirajo. Naloga učitelja je, da učencem predstavi 

različne knjige z namenom, da bodo v prihodnje sami posegali po njih in jih brali.  

 

14.3 Predlogi za učitelja 

 

Na osnovi spoznanj in ugotovitev raziskave ter aktivnega dela z učencem priseljencem 

predlagam, naj učitelji pri delu z njimi uporabijo individualni učni pristop. Pri tem je 

pomembno, da na začetku natančno načrtujejo individualni načrt aktivnosti za učenca, pri 

čemer izhajajo iz njegovih močnih in šibkih področij ter predznanja. Učitelji naj za dosego 

čim boljših rezultatov in spremljanje napredka pri posameznem učencu v skladu s 

predpisanimi cilji pri pouku izvajajo notranjo diferenciacijo in individualizacijo ter 

personalizacijo. Poleg tega predlagam, da redno spremljajo in beležijo učenčev napredek ter 

dosledno izvajajo načrtovane prilagoditve. 

 

Učenci priseljenci naj ob pomoči učitelja postopno usvajajo učni jezik, slovenščino. Učitelji 

naj sprva načrtujejo dejavnosti in prilagoditve za motiviranje učencev, nato naloge za 

preverjanje razumevanja prebranega/slišanega besedila, temu pa sledijo poustvarjalne 

dejavnosti.  

 

Učitelji naj pri svojem delu ohranjajo pozitivno naravnanost in stremijo k temu, da naredijo 

pouk zanimiv in pester za vse učence. Pri tem je pomembno, da upoštevajo razlike med njimi 

in da kljub zavedanju slednjih omogočijo vsem učencem možnost doseganja najvišjih 

rezultatov. Pomembno vlogo pri tem imajo spodbude, ki naj učitelju predstavljajo sredstvo za 

motiviranje in zainteresiranost vseh učencev za delo. Učitelj je dolžen opaziti in s pohvalo 

nagraditi že najmanjši napredek oziroma dosežek posameznega učenca. 
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15 SKLEP 
 

Namen magistrske naloge je bil izdelati in preizkusiti didaktični pristop, individualno delo v 

slovenščini, ki je učni jezik, s pomočjo katerega bo učitelj pri učencu priseljencu razvijal 

motivacijo za branje/poslušanje, razumevanje prebranega/slišanega ter interes za 

poustvarjanje književnega besedila. Z individualnim delom z učencem sem želela vplivati na 

njegovo motivacijo za branje/poslušanje, razumevanje ter poustvarjanje književnega besedila 

v slovenskem jeziku in hkrati spodbuditi njegov napredek z vidika zanimanja za branje 

književnih besedil v slovenskem jeziku. 

 

Na podlagi svoje magistrske naloge sem prišla do temeljnih spoznanj pri delu z učenci 

priseljenci v okviru pouka književnosti. 

 

Glede na to, da imajo omenjeni učenci izrazit primanjkljaj na področju jezika, je naloga in 

dolžnost vsakega učitelja, da slovenščino kot učni jezik v Republiki Sloveniji približa vsem 

učencem do te stopnje, da bodo motivirani za branje in poslušanje, da bodo razumeli in imeli 

interes za poustvarjanje književnih besedil v slovenščini.  

 

Zavedati se moramo, da poteka usvajanje učnega jezika tudi na področju književnega pouka 

postopno, pri čemer moramo v prvi vrsti upoštevati trenutno znanje in zmožnosti 

posameznega učenca in v skladu s tem načrtovati cilje ter dejavnosti. Postopno usvajanje 

jezika v okviru književnosti uresničujemo tako, da pri učencu najprej spodbudimo motivacijo 

za branje/poslušanje, ki je pogoj za uspešno nadaljnje delo.  

 

Učitelj s svojim prepričanjem o pomembnosti branja in s svojim zgledom, da v razred prinese 

knjigo ter iz nje bere, spodbudi učenca, da samostojno obišče knjižnico in izbira književna 

besedila za branje v prostem času. Pri pouku književnosti začnemo s postopnim uvajanjem 

knjige tako, da si jo učenci najprej ogledajo, pregledajo ilustracije v njej, se o njej pogovorijo. 

Sledi branje učitelja in na koncu branje učencev. 

 

Na podlagi izvedene raziskave in zapisanih ugotovitev ter zaključkov lahko povzamem, da je 

ključnega pomena za uspešno poučevanje in doseganje ciljev pri učencih priseljencih, da v 

skladu z izpolnjenim individualnim načrtom načrtujemo in izvajamo individualno delo. Z 

omenjenimi učenci je zaradi izrazitega primanjkljaja na področju jezika potrebno delati 

intenzivno in poglobljeno, da bodo tudi ti učenci lahko napredovali in dosegali zastavljene 

cilje. Učitelj je dolžen učence ves čas spodbujati, pri čemer je pomembno, da jih pohvali ob 

nalogah, ki jih naredijo, da pozitivno vrednoti njihove izdelke in jim tako daje občutek, da so 

uspešni in da napredujejo.  

 

Učitelj mora vsem učencem privzgojiti vrednoto, da je branje pomembno in da je 

razumevanje učnega jezika temelj vzgoje in izobraževanja. Dolžnost učitelja je, da s svojo 

pozitivno naravnanostjo spodbuja posameznega učenca, da se motiviran loti reševanja nalog, 

kajti motivacija predstavlja ključ do dobrih rezultatov. Motiviran učenec si bo želel usvajati 

nova znanja, pokazal bo interes za poustvarjanje in branje ter poslušanje književnih besedil v 

slovenskem jeziku. Samo motiviran bralec bo samostojno posegal po knjižnih policah in z 

zanimanjem prebiral književna besedila. Z branjem, ki je še vedno temelj vzgoje in 

izobraževanja, pa bo širil svoja obzorja in si utiral poti do novih znanj.  
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17 PRILOGE 
 

Priloga 1: INDIVIDUALNI NAČRT AKTIVNOSTI ZA UČENCA PRISELJENCA 

 

 

Šolsko leto Zavod/šola Razred in oddelek 

2013/14 Osnovna šola Grm Novo mesto 3. razred  

 

Datum vpisa v šolo Ob vstopu v šolo ima učenec zaključen: 

Učenec se je v šolo vpisal prvi šolski dan v drugi 

razred osnovne šole 2012/13. 

1. razred osnovne šole, Kosovo. 

 

1. DIAGNOSTIKA UČENCA (*po pogovoru z razredničarko) 

 

Razumevanje učnega jezika: težko razume prenesene pomene besed, velik primanjkljaj ima na področju 

branja v slovenskem jeziku. 

Močna področja učenca: zelo rad ima športne dejavnosti.* 

Šibka področja učenca: slaba organiziranost delovnega prostora* in pomanjkljivo znanje slovenskega jezika 

(slabo razumevanje, nima motivacije za branje in interesa za poustvarjanje književnih besedil). 

Učni stili učenca: kombinacija slušnega in gibalnega.* 

Učenje učenja (ali se zna učiti): ima kratkotrajno pozornost, potrebuje stalne spodbude in vodenje, se zna 

učiti, če mu podaš natančna navodila za učenje (ustna navodila, vprašanja na listu).  

Čustveno-socialne značilnosti: izraža veliko negativnih čustev, veliko tožari, zato je izključen iz vrstniške 

skupine.* 

Temperament: zelo živahen, impulziven, v razredu veliko komentira, za sodelovanje pri pouku pa potrebuje 

stalno spodbudo.* 

Interesi: rad se ukvarja s športom, predvsem je uspešen pri igrah z žogo.* 

Učna motivacija: za delo večinoma ni motiviran, doma mu starši težko pomagajo, ker ne govorijo dobro 

slovensko. Obiskuje Društvo za razvijanje prostovoljnega dela. Kljub temu prihaja v šolo brez domačih nalog in 

nepripravljen na pouk.* 

Slovenščina: njegova tehnika branja je slaba, občasno še vedno zloguje oziroma vleče besede. Napredek je 

minimalen. Prebranega besedila ne razume vedno oziroma ga razume po večkratnem branju. Pri književnosti 

nima motivacije, da bi bral in ne kaže interesa za poustvarjalne dejavnosti. Pri slovenščini je ocenjen z zd (2).* 

 

2. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POUKA 

 

Učni predmet: slovenščina 

Splošni in operativni cilji (Program osnovna šola. 

Slovenščina. Učni načrt, 2011: 6–21): 

Vsebine (priporočene naloge in dejavnosti): 

Učenec: 

 

─ ob sprejemanju umetnostnega besedila razvija 

sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku; 

 

─ je motiviran za branje/poslušanje književnega 

besedila v slovenskem jeziku. 

Napoved poglavja z lutko. 

Raznolike uvodne motivacije (posnetki risank, 

slikovno gradivo, lutka itd.). 

Prosta izbira, kaj in koliko bo bral. 

Izmenično branje in branje po vlogah.  

Dejavnosti med branjem (pogovor, preverjanje 

razumevanja).  

Didaktične igre. 

Snemanje učne ure. 

Učenec: 

 

─ ob sprejemanju umetnostnega besedila ohranja in 

razvija sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku 

Ustna in pisna vprašanja o besedilu. 

Izražanje mnenja o prebranem/slišanem besedilu v 

slovenskem jeziku.  

Razvrščanje dogodkov v pravilno časovno zaporedje. 
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in tako pridobiva književno znanje; 

 

─ poglablja prvotno doživetje in razumevanje 

prebranega/slišanega besedila.  

Poimenovanje in opis glavnih književnih oseb. 

Predstavitev dogajalnega časa in prostora. 

Obnova književnega besedila v pravilnem časovnem 

zaporedju. 

Reševanje nalog na učnem listu. 

Reševanje didaktičnih iger. 

Primerjanje knjige s predstavo in posnetkom.  

Iskanje odgovorov na vprašanja v knjigi.  

Učenec: 

 

─ ohranja in razvija pozitiven odnos do 

branja/poslušanja umetnostnega besedila v 

slovenskem jeziku; 

 

─ kaže interes za poustvarjanje književnega besedila 

v slovenskem jeziku. 

Risanje lastne predstave glavnega lika iz pesmi. 

Ustvarjanje čutnodomišljijske predstave glavnega lika, 

mesta itd. in predstavitev izdelka (slike). 

Vživljanje v glavno književno osebo. 

Smiselno tvorjenje in zapis zgodbe ob slikovnem 

gradivu. 

Nadaljevanje zgodbe in napoved konca. 

Izdelava in predstavitev miselnega vzorca. 

 

Didaktično-metodične prilagoditve in druge oblike pomoči 

 

DIDAKTIČNI PRISTOP PRI POUČEVANJU IN UČNE STRATEGIJE 

─ individualna učna oblika, prilagojena učenčevemu znanju in zmožnostim;  

─ individualizirane in diferencirane naloge ter dejavnosti; 

─ jasna in kratka navodila; 

─ sprotno preverjanje razumevanja; 

─ spodbujanje za nadaljnje delo; 

─ pohvala ob napredku.  

VSEBINSKE PRILAGODITVE 

─ sprotno preverjanje po prebranem/slišanem z vprašanji za razumevanje; 

─ individualizirane in diferencirane naloge za razumevanje in poustvarjanje na učnih listih; 

─ pogovor o napredku in o nadaljnjem delu; 

─ preverjanje razumevanja po krajših prebranih odlomkih, kasneje po daljšem branju/poslušanju; 

─ pripravljeno slikovno gradivo za motivacijo in pomoč pri razumevanju; 

─ zanimive uvodne motivacije in raznolike dejavnosti za boljšo motivacijo učenca; 

─ uporaba slovarja in spleta za razlago novih besed; 

─ vključevanje posnetkov risank, različnih didaktičnih iger in lutke, s čimer želim pri učencu vplivati predvsem 

na motivacijo, razumevanje in interes za poustvarjanje. 

ČASOVNE PRILAGODITVE 

─ na začetku več mojega branja, učenec več posluša; 

─ prosta izbira, koliko časa bo bral; 

─ omogočim podaljšan čas reševanja nalog;  

─ čas, da se umiri, pripravi za branje/poslušanje. 

PRILAGODITEV UČNEGA OKOLJA 

─ dovolj prostora in svetlobe za delo; 

─ menjava delovnih prostorov (knjižnica, sejna soba, matična učilnica itd.). 

 

3. SPREMLJANJE NAPREDKA  

 

Datum: 10. 4. 2014 

Ob koncu vsakega srečanja narediva z učencem krajšo evalvacijo dela. Po dveh tednih skupnega branja lahko na 

podlagi opažanj in učenčevih povratnih informacij povem, da je učenec motiviran za branje/poslušanje 

književnega besedila. To je dokazal s tem, da je izrazil željo po samostojnem branju pesmi, ko je pripovedoval 
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lutki o Piki, ki jo je gledal v filmu itd. Učenec mi je povedal, da so mu bile še posebej všeč različne didaktične 

igre, uporaba lutke, ogledi posnetkov risank s spleta in uvodna pesem o Piki Nogavički. Učenec 

prebrano/slišano besedilo razume, kar je dokazal z reševanjem nalog na učnih listih, z ustnimi odgovori na 

vprašanja itd. Učenec ima tudi interes za poustvarjanje – narisal je že glavni lik iz knjige in ga predstavil.  

 

Opazila sem, da ima učenec težave pri branju in se med branjem pogosto izgubi. Za lažje branje in ohranjanje 

bralne motivacije mu bom izdelala pripomoček za branje (kartonček). Načrtovala bom branje na različne načine 

(izmenično branje, branje po vlogah) in s tem ohranjala učenčevo motivacijo za branje/ poslušanje.  

Poleg zgornjih ciljev spremljam pri učencu tudi njegov napredek z vidika zanimanja za branje književnih 

besedil v slovenskem jeziku. Na vprašanje, koliko doma bere, mi je povedal, da bere tisto, kar berejo v šoli ali 

imajo za domačo nalogo. Iz tega lahko sklepam, da učenca ne zanima branje književnih besedil v slovenskem 

jeziku. Na nadaljnjih srečanjih ga bom spodbujala k temu, da bo tudi doma, v prostem času rad posegal po 

knjigah. Spraševala ga bom, koliko doma bere in preverjala resničnost njegovih izjav, tako da mi bo prinesel 

knjigo, ki jo je doma bral in o njej pripovedoval.  

__________________________________________________________________________________________ 

Datum: 25. 4. 2014 

Učenec mi je na srečanjih povedal, da bere knjigo naprej in to dokazal s krajšo ustno obnovo prebranega. Ta 

podatek mi predstavlja dokaz, da se je pri učencu povečalo zanimanje za branje književnih besedil. Učenec je 

v šolo prinesel tudi knjigo S. Makarovič: Kosovirja na leteči žlici in mi povedal, da jo je doma prebiral. Postavila 

sem mu nekaj vprašanj o vsebini, na katere je uspešno odgovoril. Učenec je samostojno in z navdušenjem 

pripovedoval o knjigi in podal svoje mnenje o prebranem, iz česar lahko sklepam, da se pri učencu kaže 

napredek z vidika zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku.  

Ugotavljam, da se pri učencu povečuje tudi interes za poustvarjanje –učenec je doma samostojno, ne da bi mu 

to naročila, v zvezek zapisal obnovo poglavja, ki ga je bral. Na skupnih srečanjih je pokazal interes za 

poustvarjanje s tem, ko se je z zanimanjem vživel v glavno književno osebo; domiselno narisal in nato tudi 

predstavil svojo zgodbo, medtem ko sem jaz brala in zgodbo samostojno nadaljeval. 

Učenec uspešno dosega zastavljene cilje. Z različnimi dejavnostmi, uporabo lutke, didaktičnimi igrami itd. ga 

motiviram za branje/poslušanje književnih besed. Učenec pokaže, da je motiviran, ko da pobudo, da bi bral 

oziroma ko ga zanima, kaj se bo zgodilo, in navdušen prisluhne mojemu branju. Učenec mi je povedal, da doma 

rad bere, ker mu je knjiga zanimiva in da glasno bere tudi mami ter ji nato obnovi vsebino prebranega. Tudi 

učiteljica mi je zaupala, da učenec v razredu pripoveduje o najinih srečanjih in o vsebini knjige, s čimer 

dokazuje, da je motiviran za branje/poslušanje in da prebrano/slišano razume. 

Razumevanje prebranega/slišanega učenec dokaže na različne načine – z ustnimi odgovori na vprašanja, z 

reševanjem učnih listov, z obnovo vsebine. V pravilnem časovnem zaporedju je sposoben obnoviti daljši del 

zgodbe in določiti kraj in čas dogajanja.  

Na naslednjih srečanjih bom načrtovala nove naloge za poustvarjanje, s čimer želim vplivati na učenčev interes 

za poustvarjanje. To bo dokazal tako, da se bo samostojno in z navdušenjem lotil novih nalog in s tem pokazal, 

da ima vse večji interes za poustvarjanje. Še naprej bom delo individualizirala tako, da bo učenec motiviran in da 

bo razumel vsebino knjige.  

__________________________________________________________________________________________ 

Datum: 25. 5. 2014 

Učenec je na individualnih urah uspešno dosegel zastavljene cilje, ki sem si jih zadala in sem jih skozi vsa 

srečanja skušala uresničevati. Na koncu lahko povem, da je najino intenzivno skupno branje s prilagojenimi 

dejavnostmi in nalogami pozitivno vplivalo na njegovo motivacijo za branje/poslušanje književnih besedil v 

slovenskem jeziku. Učenec je pogosto izrazil željo, da bi pričel z branjem, in prav tako je z navdušenjem 

prisluhnil mojemu branju. V šolo je prinesel knjigo, ki jo je bral, in pripovedoval je o njej. Rad je bral iz knjige 

in pri tem z zanimanjem spreminjal intonacijo, barvo glasu. Učenec mi je v intervjuju zaupal, da ga je najbolj 

motiviralo to, da je lahko sam izbral, kaj in koliko bo prebral.  

Poleg tega je učenec dosegel cilje, vezane na razumevanje prebranega/slišanega – uspešno je odgovarjal na 

vprašanja, v pravilnem časovnem zaporedju obnovil vsebino zgodbe, reševal naloge na učnem listu, primerjal 

knjigo s predstavo in posnetki itd.  
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Menim, da se je pri učencu povečal tudi interes za poustvarjanje. Učenec je kreativno risal svoje 

čutnodomišljijske predstave oseb, mesta in poteka dogodkov v knjigi ter nato svoje ilustracije ustvarjalno tudi 

predstavil. Učenec je napisal svojo zgodbo ob slikah in jo predstavil ter domiselno, po svoje, nadaljeval zgodbo 

o Piki Nogavički. Učenec je dokazal, da ima vse večji interes za poustvarjanje tudi s tem, ko je na zadnjem 

srečanju z navdušenjem izdelal pregleden miselni vzorec in ga zanimivo predstavil.  

Kot zaključek lahko povem, da je učenec po najinem skupnem delu napredoval z vidika zanimanja za branje 

književnih besedil. Učenec samostojno posega po knjigah in jih bere, česar pred najinimi srečanji ni počel. Na 

začetku mi je povedal, da doma bere le tisto, kar berejo v šoli, nato je začel doma samostojno prebirati Piko 

Nogavičko, kasneje je posegal še po drugih knjigah, ki jih je prinesel tudi na najina srečanja. Nadaljeval je tudi z 

branjem drugega dela knjige o Piki Nogavički. Učenec je znal povedati obnovo in odgovoriti na moja vprašanja 

o vsebini knjig, ki jih je bral in mi s tem dokazal resničnost svojih izjav. Učenec je samostojno, doživeto in z 

navdušenjem pripovedoval o knjigah in podal svoje mnenje o prebranem. Bere doma, v prostem času, in o 

prebranem pripoveduje tudi mami. Da je napredoval, je dokazal tudi z odgovori v vprašalniku, v katerih je 

navedel, koliko je bral pred najinimi srečanji, in naštel knjige, ki jih je prebiral v času najinega skupnega dela. 

 

Priloga 2: INTERVJU Z UČENCEM 

 

Datum: 23. 5. 2014 

Jaz: Kaj ti je bilo na najinih srečanjih še posebej dobro? 

Učenec: Še najbolj mi je bila všeč lutka, ker sem se lahko pogovarjal z njo. Pa tudi to, da sva delala sama, brez 

sošolcev, in da sem lahko veliko naglas bral. To mi je bilo zelo dobro, ker sva enkrat brala v knjižnici, drugič v 

sejni sobi, potem sva šla v razred, pa bila sva zgoraj v pisarni sva bila. 

Jaz: Katere dejavnosti so ti bile najbolj zanimive? 

Učenec: To, da sva si ogledala risanke o Piki Nogavički. Pa ko sva se šla kakšne igrice – tiste trditve drži, ne 

drži, kot dan pa noč, pa ko sem urejal sličice pa povedi. Pa všeč mi je bilo, ko sem lahko kaj risal. Zelo mi je bilo 

všeč, ko sem izdelal plakat pa lahko »nalimal« gor tudi slikice. Pa plakat, ki sem ga naredil. Pa takrat ko naju je 

prišla snemat še druga učiteljica. 

Jaz: Kaj te je najbolj motiviralo za branje? 

Učenec: Ker sem lahko sam izbral, kaj bom prebral in koliko časa bom bral. Pa ker ste potem tudi vi brali 

naprej. Pa tisti kartonček mi je pomagal, da sem lažje bral. Meni je bilo všeč, da sem lahko bral, kadar sva imela 

tudi lutko.  

Jaz: Kaj pa te je motiviralo, da si hotel, da berem jaz in me ti poslušaš? 

Učenec: To, ker ste tako zanimivo brali, pa oponašali Piko Nogavičko. Pa to mi je bilo dobro, ker sva oba skupaj 

brala. Pa ker sva vsakič brala drugače.  

Jaz: Kakšna ti je bila knjiga, ki sva jo brala? Ti je bila všeč in zakaj? 

Učenec: Meni je bila knjiga zelo všeč, ker mi ni bila pretežka, da sem lahko razumel, čeprav čisto vsega nisem, 

pa sva potem skupaj razložila. Pa ker se je Piki zmeraj kaj novega pripetilo. Pa to mi je bilo všeč, ker je bilo 

veliko slik notri in sva jih gledala. Pa ker sva brala počasi, vsakič malo.  

Jaz: Kaj ti je bilo na najinih srečanjih drugače kot pri pouku, kadar berete? 

Učenec: To, da sva midva brala iz knjige in ne iz berila. Pa ker sva imela veliko slikic. In to je bilo bolje, ker sva 

razložila nove besede, pa sem lahko tudi jaz iskal po internetu. Pa ker sva se veliko pogovarjala in veliko 

naučila. Pa tukaj me ni bilo strah brati in sem veliko bral. In zdaj se manj bojim, pa tudi pri pouku več berem, pa 

bolj naglas. Mi je rekla učiteljica, da je to lepo, ker hočem brati. Pa to, da sva gledala posnetke, risanke o Piki.  

Jaz: Kaj ti ni bilo všeč? 

Učenec: Vse mi je bilo všeč. Všeč mi je, ker ste prijazni in ker sva se sama učila.  
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Priloga 3: VPRAŠALNIK 
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Priloga 4: SOGLASJI (ŠOLA, STARŠI) 
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Priloga 5: IZDELKI UČENCA 
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